
 »هوای نو« 
برای هیئت ها
برگزیدگان سال  هیئت و 
 تشکل های دینی کشور 

هفته آینده معرفی می شوند

29280 اثر
 به دبیرخانه مهرواره 
هوای نو رسیده است.

2285 مداح
 در بخش ستایشگری 

 مهرواره ثبت نام کرده اند.

635 کتاب
در این مهرواره ارزیابی

 شده است.

4579 هیئت
 در بخش هیئت
  شرکت کرده اند.

393شرکت کننده
هیئت  خوزستان

248 شرکت کننده
ستایشگری اردبیل

107 عنوان کتاب
کتاب مازندران 

   استان های برتر 

تکلیفیارانهنگرفتههاچهمیشود؟
72 میلیون ایراني یارانه جدید دولت را دریافت کردند                             تا خرداد، سامانه ثبت نام از متقاضیان باز خواهد شد

پاسخ به ابهامات حذف شدگان، انصرافی ها، خانوارهای جدید و همه کسانی که یارانه  جدید را نگرفته اند

نیمي از سدهاي کشور خالي استشمارش معکوس براي پايان کرونا
 تهران، خوزستان، خراسان رضوي و البرز از استان های صدرنشین در تنش آبي هستنددر یك روز گذشته 29 استان بدون مرگ و 10 استان بدون بستری کرونایی بودند

خلبان ایرانی که 
پیشنهاد آمریکا را 

رد کرد
نگاهی به زندگی زنده یاد 

»علی اشرف  بهرامی پناه« که به 
»گرگ آسمان« شهرت داشت

معرفی چند جنگنده  که هنوز 
در حال خدمت در ارتش هستند

 اقبال جهانی
به دوزچهارم واکسن 

سارقان عجيب 
پايتخت

 چالش های
  ناشران استانی
در نمایشگاه33

 واگن سازی تهران 
روی ریل تولید انبوه 

متخصصان تزریق دوز چهارم 
واکسن کووید-19 را برای افراد 

واجد شرایط توصیه می کنند

 833 مجرم در تازه ترین مرحله
 از طرح رعد دستگیر شدند

مشکالت حضور در نمایشگاه 
کتاب تهران  از نگاه ناشران استانی
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 خبر بد؛
احمد برنمی گردد

عصبانیتعلیپورازپرسپولیسیها:
یکتماسهمبامننگرفتند

امیرحسین اعظمی |  درحالی که 4هفته به 
پایان لیگ برتر ایران باقی مانده، پرســپولیس 
همچنان یکی از پرخبرتریــن تیم ها در حوزه 
نقل و انتقاالت اســت. رســانه ها از چند هفته 
پیش خبرهای مختلفی درخصوص فعالیت های 
این باشگاه برای جذب بازیکنان جدید منتشر 
کردند، موضوعی که البته چندان به مذاق یحیی 
گل محمدی خوش نیامد و او حتی در مصاحبه ای 
با صراحت اعالم کرد که در مورد لیست مازاد و 
جذب بازیکنان جدید بعد از اتمام فصل تصمیم 
خواهد گرفت. با این حال، باشــگاه پرسپولیس 
مذاکراتش را با چند بازیکن برای تمدید قرارداد 
آغاز کرده و از طرفی درصدد است تا چند مهره 
سرشناس را هم برای فصل بعد به خدمت بگیرد.

  جلسه مهم با ترابی و سرلک
یحیی از چند هفته پیش به مدیران باشگاه تأکید 
کرد که شــرایط را برای تمدید قرارداد مهدی 
ترابی و میالد سرلک فراهم کنند و حفظ این دو 
بازیکن اولویت سرمربی پرسپولیس است. قرار 
است درویش در چند روز آینده دوباره نشستی 
با میالد ســرلک و مهدی ترابــی برگزار کند و 
مذاکرات نهایی با ایــن دو بازیکن برای تمدید 
قرارداد انجام شود. جلســه پیش رو، مهم تر از 
نشست های قبلی خواهد بود و به نظر می رسد 
که پرسپولیســی ها در نهایت قــرارداد این دو 
ملی پوش را تمدید کنند. سیدجالل حسینی، 
سعید آقایی، عیســی آل کثیر، علی شجاعی، 
رضا اسدی، محمد شریفی، مهدی مهدی خانی 
و احسان پهلوان هم در پایان فصل بازیکن آزاد 
خواهند بود و باید دید گل محمدی در مورد این 
بازیکنان چه تصمیمی خواهد گرفت. سیامک 
نعمتی هم اعالم کرده که در پایان فصل بازیکن 
آزاد می شــود و ظاهرا پرسپولیســی ها باید با 
این بازیکن هم درصــورت تمایل گل محمدی 

مذاکره کنند.

  بازگشت لژیونرها، پروژه شکست خورده
یک ماه پیش رســانه ها از بازگشــت شــجاع 
خلیل زاده، محمدحســین کنعانــی زادگان، 
علیرضا بیرانوند، علــی علیپور و احمد نوراللهی 
به پرســپولیس خبر دادند؛ موضوعی که به نظر 
می رسد تبدیل به یک پروژه شکست خورده شد. 
خلیل زاده و کنعانــی زادگان فصل آینده هم در 
قطر ماندنی هستند و نوراللهی هم با وجود برخی 
شایعات، تصمیمی برای بازگشــت به فوتبال 
ایران ندارد. این بازیکن فصل آینده هم با شباب 
االهلی قرارداد دارد. نوراللهی از زندگی در امارات 
و بازی در لیگ این کشور راضی است و حتی به 
دوستانش هم گفته که تصمیمی برای بازگشت 

به لیگ ایران ندارد.
علیرضا بیرانوند هم شرایط سختی برای جدایی 
قطعی از آنتورپ دارد. او تمایــل دارد تا دوباره 
پیراهن پرســپولیس را بر تن کند ولی مدیران 
این باشــگاه برای گرفتن رضایتنامــه بیرانوند 
کار آسانی نخواهند داشــت. بیرانوند همچنان 
بازگشت به پرسپولیس را در اولویت قرار داده ولی 
پرسپولیسی ها هنوز مذاکره رسمی با این بازیکن 
را آغاز نکرده اند. اگر مدیران این باشــگاه برای 
جذب گلر شماره یک تیم ملی با مشکل مواجه 

شوند، با پیام نیازمند هم مذاکره خواهند کرد.

  ناراحتی علیپور 
پرســپولیس برای فصل بعد درصــدد تقویت 
خط حمله اش اســت و یکــی از بازیکنانی که 
احتمال حضورش در این تیم بسیار زیادشده، 
پیمان بابایی اســت. البته نام علی علیپور هم 
به عنوان یکــی از گزینه های پرســپولیس در 
رسانه ها مطرح شــد ولی جالب اینجاست که 
مسئوالن و کادر فنی این تیم حتی یک بار هم با 
مهاجم ایرانی ماریتیمو مذاکره نکرده اند. علیپور 
تمایل به بازگشت دارد ولی بابت اینکه تماسی 
با او نگرفته اند، از پرسپولیسی ها به شدت دلخور 
اســت. علیپور حتی به برخی از دوستانش هم 
گفته که از پرسپولیس حتی یک تماس هم با 
او نگرفته اند. جالب اینجاســت که پرسپولیس 
به شــدت نیاز به جذب مهاجم گلــزن دارد و 
بازگرداندن علیپــور می تواند یک خرید موفق 

برای این تیم باشد.

  محبی در لیست پرسپولیس
یکی از بازیکنانی که در لیســت پرســپولیس 
برای فصل بعد قرار دارد، محمد محبی، بازیکن 
ایرانی سانتاکالرا ست. محبی در فوتبال پرتغال 
نتوانست درخشــش قابل توجهی داشته باشد 
و حاال پرســپولیس درصدد جذب این بازیکن 
اســت. باید دید این بازیکن بوشــهری برای 
بازگشت به فوتبال ایران چه تصمیمی خواهد 

گرفت.

  قرارداد پورعلی گنجی نهایی می شود؟
مرتضی پورعلی گنجی هــم یکی از گزینه های 
پرسپولیس برای تقویت خط دفاعی است. البته 
گفته می شــود نگرانی هایی بابت پای مصدوم 
پورعلی گنجی وجود دارد و این بازیکن ملی پوش 
بعد از مصدومیت به آمادگی صد درصد نرسیده 
اســت؛ موضوعی که باعث نگرانی سرخپوشان 
شــده و حضور این بازیکن در پرسپولیس را با 
چالش مواجه کرده است. سرخپوشان درصورت 
اطمینان از شرایط پورعلی گنجی، ادامه مذاکرات 

را برای عقد قرارداد با او انجام خواهند داد.
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

لیدز

چلسی
23:00

لیگ برتر انگلیس

ولورهمپتون

منچسترسیتی
23:45

فصل برای ستاره پرسپولیس 
تمام شد. او امروز زیر تیغ جراحی 

می رود تا شاید با پشت سر 
گذاشتن آسیب دیدگی از ناحیه 

کمر به جام جهانی برسد

سوژهروز

یوونتوس

اینتر
23:30

جام حذفی ایتالیا

18
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تنهایی های
یک وحید!

مزد تالش
آرمان رمضانی،  بازيکنی که از پرسپوليس به استقالل آمد

چطور به چهره سرنوشت ساز ليگ تبديل شد؟
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 متن کامل را با  اسکن  کی آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

ساخت مرکز ۴ هزار نفری نگهداری از معتادان 
احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شــهرداری تهران از ساخت 
مرکــز ۴هــزار نفــری نگهــداری از معتــادان متجاهر در 
شمال شــرق تهران خبر داد و گفت: همچنین کمیته 
حمایت از خانواده های معتادان متجاهر، زباله گردها 

و کودکان کار شهر تهران تشکیل می شود.

اگر ارز ترجیحی حذف نشود چه می شود؟
ســیدمحمدرضا میرتاج الدینــی، عضــو کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس معتقــد اســت 
اگــر ارز ترجیحــی را بــر نداریــم در ۶ماه نخســت ســال 
بــه ۱۰میلیــارد دالر بودجــه نیــاز داریــم کــه در همیــن 
۶ماه ابتدایی به پایان می رســد و برای ۶ماه دوم نیز به 

۱۰میلیارد دالر دیگر نیاز پیدا خواهیم کرد.

تمام نکات برای داشتن زمان باکیفیت
برقــراری یــک رابطــه امــن و مبتنی بــر محبــت بی قید 
و شــرط در زندگــی پرمشــغله امروز به پاشــنه آشــیل 
خانواده هــا تبدیل شــده اســت. بــرای بهبــود کیفیت 
ســالمت جســم و روان فرزندان و حتی خودتــان برای 
یک رابطه باکیفیت وقت بگذارید؛ حتــی یک ربع در 
روز!، گزارش همشهری آنالین را در این زمینه بخوانید.

شهری

سیاسی

زندگی

یادداشت
مهدی سعیدی ؛ کارشناس سیاسی

توجه بــه مقولــه کار در فرهنگ عمومــی، یکی از 
مباحث بنیادین در عرصه توسعه و پیشرفت جوامع 
به حساب می آید. کار در نظام تولید و اقتصاد یك کشور 
مهم ترین رکن تحولی است که توجه به آن می تواند 
بنیان پویایی و دگرگونی اقتصادی و توسعه و پیشرفت یك کشور را فراهم آورد. 
در این مســیر مکاتب و نگاه هایی که کار را به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های 
اجتماعی- فرهنگی مورد توجه قرار می دهند، می توانند بسترســاز شکل گیری 
جامعه ای کاری و رو به رشد باشند. آن روی سکه کار، مفهوم کارگر قرار دارد که 
به واقع تولید کننده کار است و به کار ظهور و بروز عینی می بخشد. آنچه امروز در 
قالب تمدن بشری مورد توجه اســت، آن چیزی است که می توان آن را محصول 

دسترنج کارگر دانست.
در عرصه کار و کارگر، مکاتب غربی فراوانی وجــود دارد که مدعی اند حرف های 
فراوانی در این زمینه دارند که مشهورترین آنها مارکسیست ها هستند. شاگردان 
مارکس خود را مهم ترین حامیان کارگران معرفی کرده و مدعی اند حقوق واقعی 
طبقه کارگر از طریق تمسك به آموزه های مارکسیسم اعاده خواهد شد. اما حقیقت 
آن است که رویکرد شعارگونه آنان دستاوردی برای کارگران در دوران حاکمیت 
مارکسیسم در شوروی سابق به همراه نداشــت که علت را باید در بن بست های 

معرفت شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه این مکتب دنبال کرد.
اما جایگاه کار و کارگر در مکتب اسالم به طور شایسته و باعظمتی شرح داده شده 
است. در اسالم، نگاه به کارگر نگاهی قدرشناسانه و ارزش مدارانه است و برای کار و 
کارگر ارزش قائل است. اجرای دستبوسی پیامبر)ص( از کارگر بهترین نماد توجه 
ویژه اسالم به جایگاه کارگر اســت. همچنین احادیثی که بر کراهت و اعراض از 
سسستی و تنبلی حکایت دارد، به خوبی اهمیت کار و تالش را در فرهنگ اسالمی 

آشکار می سازد.
در این میان رهبران انقالب اسالمی نیز در طول 4 دهه گذشته همواره به عنوان 
بزرگ ترین حامیان کار و کارگر شناخته شــده اند. حضرت امام خمینی)ره( در 
روزگاری کــه کار و کارگر توســط گروه ها و جریان های چپ مارکسیســتی به 
ظاهر مصادره شــده بود، و درحالی که دوماهی بیشتر از پیروزی انقالب اسالمی 
نمی گذشت، در اردیبهشت ســال1358 روز کارگر را مورد توجه قرار داد و طی 
بیاناتی از کارگران حمایت کرد. رویکردی که هر سال تکرار و به سنت حسنه ای 
در انقالب اسالمی بدل شد. رهبر معظم  انقالب اسالمی نیز بر همان سنت حسنه 
تأکید ورزید و در طول دوران متمادی، سالی نبوده است که دیدار ایشان با کارگران 
قطع شود. امسال نیز پس از 2 سال دوری به واسطه فراگیری بیماری کرونا، دیدار 
رهبر معظم انقالب اسالمی با کارگران برگزار شــد و جامعه کارگری مورد تفقد 
ایشان قرار گرفت. بیانات ایشان همچنان بر محوریت  شأن و جایگاه ممتاز کارگران 
در عرصه پیشرفت و آبادانی کشور شکل گرفته بود و ایشان عرصه های مختلفی که 
کارگران در طول دوران حیات جمهوری اسالمی در آن حضور داشته اند را برشمرده 
و پیشگامی آنان را مورد تمجید قرار دادند. این عرصه ها منحصر به اقتصاد نبوده و 

عرصه های دفاعی، نظامی و سیاسی را نیز در برگرفته است.
همین جایگاه راهبردی کارگران در بدنه عرصه اقتصادی کشور، موجب شده تا 
فتنه گران و بدخواهان این سرزمین همواره چشم طمع به این قشر شریف داشته 
باشند و تالش کنند تا از برخی معضالت پیش روی کارگران سوء استفاده کرده و 
آنان را در مقابل نظام قرار دهند. و یا آنکه به بهانه اعتراض به مشکالت، آنان را از خط 
 تولید کارخانه خارج کرده و به صف اعتصاب و اعتراض بکشــانند! البته بحمداهلل 

قشــر آگاه و هوشــیار کارگری با بصیرت و هوشــمندی 
مانع تحقق این سناریوها شــده و با این جریان همراهی 

نکرده است. اما این ترفندها پایانی ندارد و هر روز به بهانه ای آتش بیاران معرکه ای 
پیدا شده و سعی بر تحریك کارگران داشته اند.

فرهنگ کار و شرافت کارگر

ادامه 
در صفحه 2

دیدگاه
علیرضا سلطانی ؛ کارشناس اقتصادی

دولت سیزدهم با هدف حذف سازوکار ارز ترجیحی و 
رفع مخاطرات و آسیب های آن بر اقتصاد ملی و اقتصاد 
خانواده، عمال گام جدید هدفمندســازی یارانه ها را 
کلید زده است. گره خوردن موضوع حذف ارز ترجیحی با گام جدید هدفمندسازی 
یارانه ها اگرچه از سر اجبار و اضطرار اقتصادی صورت می گیرد اما باید آن را به فال 

نیك گرفت.
شاه کلید اصالح ساختار اقتصاد ایران، هدفمندسازی یارانه هاست. امری که تقریبا 
از ســال1389 و در دولت دهم کلید خورد اما نه تنها زمینه اصالح و ســاماندهی 
اقتصاد ایران و توانمند سازی  جامعه خصوصا اقشار کم درآمد را فراهم نساخت بلکه 
با انحراف از مسیر و قواعد اصلی، چالش ها و آسیب های اقتصادی کشور را افزایش 
داد. هدفمندسازی یارانه ها از همان ابتدا در دام تقلیل گرایی و به عبارتی یارانه نقدی 
آن هم به صورت برابر برای همه مردم، گرفتار شد. دامی که بعد از گذشت بیش از 
13سال، رهایی از آن برای دولت ها به دالیل عمدتا سیاسی سخت شده و در عین 
حال اثربخشی آن برای توانمندسازی اقتصادی اقشار کم درآمد به دلیل عدم تغییر 
یارانه نقدی پرداختی به شدت کاهش یافته است. هم اکنون دولت با پرداخت ماهانه 
3هزار میلیارد تومان یارانــه 45هزار تومانی به 70میلیون نفر، ســاالنه در حدود 
36هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند. پرداخت یارانه معیشتی را که 
از 2سال پیش پرداخت می گردد نیز باید اضافه کرد. این در حالی است که منطق 
هدفمندسازی یارانه ها حکم می کرد درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت ها به صورت 
هدفمند آنهم صرفا برای توانمندسازی دهك های پایین جامعه و با رقم مؤثر و متغیر 
و همچنین حمایت از تولید اشتغال زا، هزینه می شد اما با طی شدن روالی مخالف 
منطق هدفمندسازی یارانه ها در 13سال گذشته، نظام یارانه ای ایران از چاله به چاه 
تبدیل شد. تعلل و تأخیر در امر اصالح این روند نادرست خصوصا در دولت گذشته 
کار را به جایی رســانده که رهایی از چاه پرداخت یارانه نقدی غیرهدفمند موکول 
به بی ارزش شدن و غیرمؤثر شدن رقم 45هزار تومانی در زندگی مردم و در نتیجه 

حذف کم هزینه آن برای دهك های میانی در آینده شده است.
هم اکنون ایران باالترین رتبه پرداخت یارانه های مستقیم وغیرمستقیم در جهان 
را در اختیار دارد. کل یارانه پرداختی در جهان در ســال2020، 180میلیارد دالر 
بوده که ســهم ایران از این میزان، حدود 30میلیارد دالر برآورد شده است. به طور 
طبیعی حوزه انرژی، سهم غالب در پرداخت یارانه در ایران را دارد. این مسئله یعنی 
انرژی ارزان نســبت به قیمت های جهانی، ایران را در صدر کشــورهای پرمصرف 

جهان قرار داده است.
هدفمندی یارانه ها با اصالح قیمت ها و به عبارت دقیق تر واقعی شدن قیمت ها عجین 
است. منابع حاصل از واقعی شدن قیمت ها در یك فرایند زمانی مشخص باید صرف 
توانمندسازی اقشار ضعیف و همچنین حمایت از تولید برای رونق اقتصادی پایدار 
گردد. پرداخت ارز ترجیحی در 4سال اخیر و فاصله گرفتن قیمت برخی کاالهای 

اساسی از سطح واقعی، کار اصالح قیمت ها را سخت کرده است.
نکته اما این است که گام جدید هدفمندسازی یارانه ها نباید فقط محدود به ابزاری 
برای کاهش مخاطرات اقتصادی و اجتماعی طرح حذف ارز ترجیحی شده و عمری 
کوتاه و موقت داشته باشد. آنچه باید از سوی دولت و تیم اقتصادی آن مورد توجه 
قرار گیرد، هدفگذاری برای اجرای هدفمند سازی یارانه است. منابع حاصل از اصالح 
قیمت ها باید صرف حمایت از اقشار ضعیف و همچنین حمایت از تولید آن هم تولید 

اشتغال زا و دانش بنیان گردد.
یکی از نقاط ضعف گام نخســت هدفمندســازی یارانه ها، 
ضعف مبانی علمی و برنامه ریزی بود که این مسئله بر فرایند 

اجرایی طرح، اثر منفی گذاشت. این نگرانی برای گام جدید هدفمندی یارانه ها نیز 
قابل تصور است.

آسیب شناسی گام جديد 
هدفمندسازی يارانه ها 
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داده نما
گرافیك: مهدی سالمی

تأثیر جنگ روسیه و اوکراین 
بر بحران جهانی مواد غذایی 

جنگ اوکران و روسیه 
 دلیل اصلی افزایش

 قیمت جهانی مواد غذایی

80 درصدصادرات جهانی
 میزان صادرات روغن  آفتابگردان 

توسط روسیه و اوکراین 

65درصد
 تولید کاالهای اساسی جهان 

در روسیه و اوکراین  

یک سوم صادرات جهانی
میزان صادرات گندم 
توسط روسیه و اوکراین

150درصد
 افزایش قیمت 

جهانی مواد غذایی

یک پنجم صادرات جهانی 
 ذرت و جو توسط 

روسیه و اوکراین انجام می شد.

دستاوردهای قرارگاه اجتماعی در  دوره جديدمديريت شهری 

70درصد 
پیشرفت در فعالیت 

قرارگاه اجتماعی 
تهران داشته ایم.

600 نفر 
ظرفیت مرکز نگهداری 

معتادان متجاهر 
باالی ۶5 سال است.

300 نفر 
ظرفیت مرکز نگهداری 
معتادان متجاهر  زخم  

باز است.

5000 معتاد 
با ایجاد ظرفیت 
توسط شهرداری 
نگهداری می شوند.

150 نفر 
ظرفیت مرکز نگهداری 
معتادان متجاهر زیر 

۱8 سال است.

4000 نفر 
ظرفیت مرکز جدید 
نگهداری  است که 

ساخته می شود.

جمع آوری 10 هزار معتاد  متجاهردر 200روز
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شهامت دولت در اصالح ساختارهای اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سخنان رئیس جمهور با مردم در زمینه هدفمندی 
یارانه ها معتقد است رئیسی موضوع های مهم کشــور در ارتباط با بدنه اجتماعی را به شکل 
صادقانه ای مطرح کرده  است؛ »دولت با شــهامت و جسارت اصالح ساختارهای اقتصادی را 
از کاالهای اساسی آغاز کرده  اســت.«محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با رسانه ها تأکید 
کرد که با وجود فضای رســانه ای داخلی و خارجی علیه سیاست های اقتصادی جدید دولت، 
رئیس جمهور با صراحت اعالم کرد آماده است از آبروی خود هزینه  کند تا اصالحات اقتصادی 
به نفع مردم اجرایی شود؛ »همه کارشناسان اقتصادی در دولت و مجلس و حتی مراکز علمی 
و پژوهشی اذعان داشتند ادامه این مسیر به نفع کشور نیست و با ادامه سازوکار فعلی، منابع 
کشور بدون استفاده توده های مردم هدر می رود و به جز هزینه برای مردم و انتفاع ناچیز، ادامه 
این سیاســت ها هیچ نتیجه ای ندارد.« وی همچنین با بیان اینکه تصمیم اقتصادی دولت در 
راستای تغییر ساختارهای اقتصادی است، گفت:»ریل اقتصاد ایران درحال تغییر به نفع مردم 
است؛ با اجرای این اصالحات ساختاری، جلوی بخش عمده فساد و رانت در کشور گرفته شده و 

مصرف در کشور اصالح شده و اتالف منابع به کمترین حد خود می رسد.«

مکث

همدلی قوای سه گانه برای اصالح ساختار اقتصادی کشور
 اسماعیل کوثری: همه باید به دولت کمک کنند تا به چشم انداز نهایی مدنظر، که همان اصالح اقتصاد کشورمان برای بهبود وضعیت است، دست یابد

»دولت کارهــای اقتصادی مهمی 
در پیش دارد؛ همه کمک کنند تا 
به نتیجه دست یابد«؛ این جمالت، 
کلیدواژه ای از میان سخنان مهم رهبرمعظم انقالب 
در دیدار جمعی از کارگران بود که در روزهای اخیر 
با لبیک قوه مقننه و قوه قضاییه همراه شده و اکنون 
به نظر می رسد همه ســاختارهای کشور به صورت 
همدالنه ای آماده کمک رســاندن بــه دولت برای 
اجرای سیاست های اصالحی جدید در حوزه اقتصاد 

کشور هستند.
به گزارش همشهری، اجرای طرح اصالح اقتصادی 
ازسوی دولت سیزدهم در نخســتین سال فعالیت 
خود، گام بزرگی است که تنها با همراهی ساختارهای 
اجرایی مختلف کشــور به نتیجه مطلوب می رسد؛ 
موضوعی که تأکید اخیر رهبرمعظم انقالب مبنی بر 
حمایت از دولت دراین مسیر، نشان دهنده اهمیت 

بیش از پیش آن است.
برهمین اســاس هم بود که دیــروز رئیس جمهور 
کشورمان با حضور در جلسه ســتاد تنظیم بازار، با 
قدردانی از رهبرمعظم انقالب که پیش از آغاز اجرای 
طرح »اصالح اقتصادی« همگان را دعوت به یاری 
دولت در اجرای بهتر این طــرح مهم کردند، گفت: 
نقش آفرینی و مشارکت مردم مانند همه عرصه های 
خطیر گذشته دراین اصالح اقتصادی نیز مهم بوده 
و ضامن موفقیت آن است. ســیدابراهیم رئیسی با 
تأکید بر اینکه باید به شبهات و گره های ذهنی مردم 
درباره این طرح حتما پاسخ داده شود، افزود: اقناع 
افکارعمومی و قشــرهای مختلف و نخبگان جامعه 
برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح، بسیار 
ضروری است. وی همچنین نظارت بر زنجیره کاال، 
از تأمین و تولید تا توزیع و فروش در فروشــگاه ها و 
خرده فروشی ها را مســئله مهم دیگری دانست که 
برنامه ریزی و فعالیت جــدی، مداوم و میدانی همه 
نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی اي دراین 

زمینه پذیرفتنی نیست.

حمایت دستگاه قضا از اقدام های دولت
اینها درحالی است که اعالم حمایت 2 قوه مقننه و 
قضاییه از دولت در مسیر اجرای مطلوب طرح اصالح 
اقتصادی، چشم انداز روشــنی را پیش روی اقتصاد 
کشــور قرار می دهد. در چنین شرایطی هم بود که 
رئیس  قوه قضاییه در نشســت شورای عالی این قوه 

بر حمایت همه جانبه از دولت دراین راه تأکید کرد.

غالمحسین محســنی اژه ای معیشت و سفره مردم 
را جزو اولویت دارتریــن موضوع های مدنظر دولت 
دانست و تأکید کرد که قوه قضاییه نیز برای تحقق 
این مهم، با همه توان وارد میدان خواهد شــد و به 
دولت کمک می کند. دراین میان اما »مدیریت ارز« 
و »کنترل بازار« دو عرصه مهمی است که دستگاه 
قضا با همه توان می کوشد سودجویان از این ناحیه 

گزندی به اقدام های دولت وارد نکنند.
مقابله با گرانفروشی و احتکار نیز از دیگر اقدام هایی 
اســت که قوه قضاییه با حساسیت ویژه ای پیگیری 
خواهد کرد. به همین دلیل هم بود که شورای عالی 
هماهنگی اقتصــادی ســران قــوا در مصوبه ای، 
اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را برای مقابله 

با گرانفروشی و احتکار افزایش داد.

بازگشت آرامش به افکارعمومی
ازســوی دیگر به نظر می رسد مجلس نیز تمام قد به 
میدان آمده و از دولت درمسیر اجرای طرح اصالح 
اقتصادی حمایت می کند. برهمین اســاس هم بود 
که در روزهای اخیر شــاهد اعــالم حمایت قاطبه 
نمایندگان مجلس از دولت در مسیر انجام این اصالح 

مهم اقتصادی بوده ایم.
نماینده مردم تهــران در مجلــس در گفت وگو با 
همشهری دراین باره معتقد است که برنامه اقتصادی 
دولت که به همت کارشناسان و نخبگان تهیه شده، 

می تواند قطار اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند.
اسماعیل کوثری گفت: طرح اصالح اقتصادی دولت 
که در قالب قانون بودجه سال1401نیز مورد تأکید 
قرار گرفته دارای نقاط قوت بســیاری اســت که با 
یک برنامه ریزی دقیق و منســجم به اجرا درخواهد 

آمد. عالوه براین اصالح اقتصادی از 
رویکردهای اساسی مجلس یازدهم 
و دولت سیزدهم از همان ابتدای  کار 
بوده  اســت که اکنون با هماهنگی 
حداکثری میان مجلــس و دولت 
کلید خورده و با توجه به شــرایط 
موجود امیــد می رود کــه ثمرات 
بســیاری برای اقتصاد کشــورمان 

به همراه داشته باشد.
وی ادامــه داد: در مقطعی برخی با انتشــار اخبار 
زودهنگام، ســبب ایجاد نگرانی هایــی برای ایجاد 
گرانی های گســترده درمیــان مردم شــدند، اما 
شفاف ســازی های اخیر وزرا و همچنین معاون اول 
رئیس جمهور آرامش و اطمینان را به افکارعمومی 
بازگردانده  است. سخنان اخیر رئیس جمهور که مردم 
از رسانه ملی شاهد آن بودند نیز تأثیر قابل توجهی بر 

بازگشت آرامش روانی به افکارعمومی داشت.
کوثری تصریح  کرد: عملیاتی شدن بخشی از برنامه 
اصالح اقتصادی مدنظــر دولت که بــا واریز یارانه 
معیشتی پس از سخنان رئیس جمهور به حساب های 
مردم انجام شد، زمینه ساز دلگرمی جامعه شده است 
و مردم مشاهده کردند که دولت تأمین معیشت آنان 

را در اولویت برنامه های مدنظر خود قرار داده  است.

جبران کم کاری گذشته
این نماینده مجلس با بیان اینکه  دولت ســیزدهم 
به واقع درحــال جبران کــم کاری دولت های قبل 
اســت، گفت: انجام اقدام های اساسی برای اصالح 
نظام اقتصادی کشــور باید در ســال های گذشته 
انجام می شد، چراکه هم قانون الزم االجرا بود و هم 

اینکه شرایط کشــور انجام چنین 
اقدام هایــی را ایجــاب می کرد، اما 
متأســفانه شــاهدیم که بار اصلی 
این اصالح اساســی به دوش دولت 

سیزدهم افتاده  است.
کوثری با اشــاره بــه کم کاری های 
دولت دوازدهم دراین زمینه گفت: 
دولت قبل فقط در چنــد قلم کاال 
به اصــالح نظام پرداخــت یارانه ها 
پرداخت که چندان هم به چشم نیامد و بقیه فرایند 
را ناتمام باقی گذاشت. به همین دلیل بار اصلی این 

کار به دوش دولت رئیسی افتاده است.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه گســتره اقدام های 
اصالحی دولــت تمام جامعه را دربــر می گیرد، در 
ابتدا شــاهد بودیم که  این اقدام ها بخش زیادی از 
مردم را نگران کرد، اما اقدام ها و شفاف ســازی های 
انجام شده زمینه ساز بازگشت آرامش به جامعه شد و 
اکنون مردم با آرامش و اطمینان بیشتری اقدام های 

اصالحی دولت را پیگیری می کنند.

دولت های قبل به بیراهه رفتند
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: در شرایط 
کنونی همه باید به دولت کمک کنند تا به چشم انداز 
نهایی مدنظر، که همان جراحی اقتصاد کشورمان 
برای بهبود وضعیت است، دست یابد. ازسوی دیگر 
باید درنظر داشته باشــیم که هر جراحی با مقداری 
درد همراه اســت، اما درنهایت ســالمت و آرامش 
به  دنبــال دارد. بنابراین همه جامعــه باید همدل 
باشند تا فعالیت های درحال انجام به نتیجه مطلوب 

خود برسد.
کوثری درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره 
لزوم حمایت از اقدام های اصالح اقتصادی دولت نیز 
عنوان کرد: مشــی رهبرمعظم انقالب همواره براین 
مبنا اســتوار بوده که دولت هــا را در کالن حمایت 
کرده اند. ایشــان در شــرایط کنونی هم براساس 
سیاست های کلی نظام، از اقدام های اصالحی دولت 

حمایت می کنند.
وی افزود: رهبرمعظم انقالب دولت های گذشته را نیز 
حمایت کردند، اما آنها به بیراهه رفتند و نتوانستند 
اهداف ترسیم شده را محقق کنند. این درحالی است 
که دولت سیزدهم با اراده الزم و هماهنگی مناسب 
درمسیر درســتی گام برمی دارد و در آینده نزدیک 

شاهد نتایج قابل توجه آن خواهیم بود.

گزارش

 انتقاد وزیر امورخارجه
 از عملکرد آبی ترکیه و افغانستان 

وزیــر امورخارجه دیروز برای پاســخگویی به ســؤاالت 2 تن از 
نمایندگان مجلس درباره »سدســازی های بی رویه ترکیه روی 
رودخانه دجلــه و ارس« و »علت عدم اقــدام جدی درخصوص 
رودخانه های مرزی ازجمله هیرمند«، به بهارستان رفت و با انتقاد 
از عملکرد 2 دولت همسایه ایران در حوزه رودخانه های مرزی، از 

انجام پیگیری های ویژه در این زمینه خبرداد.
به گزارش همشهری، حســین امیرعبداللهیان در جلسه علنی 
دیروز مجلس در پاســخ به ســؤال جالل محمودزاده، نماینده 
آذربایجان غربی درباره دلیــل عدم انجام اقدام های الزم در زمینه 
سدســازی های بی رویه ترکیه، پیگیری های انجام شده در این 
زمینه در 8ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: دراین مدت حداقل 
2بار به صورت حضوری و چندبار در تماس  تلفنی این موضوع را از 
وزیر امورخارجه ترکیه پیگیری کرده ام. با وجود اینکه هیچ قرارداد 
دوجانبه ای میان تهران و آنکارا در زمینه همکاری های آب وجود 
نداشت، در طول 4ماه گذشته با رایزنی های صورت گرفته، قرار است 

کمیته مشترک آبی بین 2کشور تشکیل شود.
وی تصریح کرد: برای نخســتین بار در طول تاریخ در طول 4ماه 
گذشته گام های الزم برای تشکیل کمیته مشترک آبی بین ایران و 
ترکیه برداشته شده است و در 3ماه گذشته هیأتی از وزارت خارجه 
و وزارت نیرو به ترکیه رفتند و قرار است به زودی هیأت ترکیه ای به 
تهران بیاید. ازنظر فنی و حقوقی همچنان ابهاماتی وجود دارد که ما 

آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
امیرعبداللهیــان همچنین تصریــح کرد که اگــر ترکیه عضو 
کنوانسیون1۹۹۷ نیویورک بود، می توانستیم از طریق شکایت 
بین المللی این موضوع را دنبال کنیم، اما نیست. از طریق کمیته 

مشترک آبی مرزی این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.«
وزیر امورخارجه همچنین در پاسخ به سؤال حبیب اهلل دهمرده، 
نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون درباره علت عدم اقدام 
جدی در زمینه رودخانه های مرزی ازجمله هیرمند، گفت: از هیأت 
حاکمه موقت افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند رضایت نداریم. 
با وجود این در گفت وگوهایی که با سرپرست وزارت امورخارجه 
افغانستان داشته ایم، توانسته ایم چند مرتبه در مذاکرات دیپلماتیک 
و همچنین در عرصه رســانه  ای این عبارت را که حق جمهوری 
اسالمی ایران درباره حقابه رودخانه هیرمند محفوظ است، مورد 
تأکید قرار دهیم. امیرعبداللهیان تصریح کرد: نکته مهم و مثبت این 
است که هیأت حاکمه موقت افغانستان پذیرفته باید این حقابه را به 
جمهوری اسالمی ایران بدهد و االن کمبود آب را دلیل این مسئله 
عنوان می کند، اما باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع برای 
ما یکی از شاخص  ها و مصادیق راستی آزمایی هیأت حاکمه موقت 
افغانستان است که آیا در موضوع حقابه آب از هیرمند صادقانه و 
طبق قرارداد13۵1 عمل خواهند کرد؟ این یکی از شاخص ها برای 

نحوه تعامل در آینده با این هیأت است.

فرهنگ کار و شرافت کارگر
کارگران هرچند در طول این سال های  ادامه از 

متمادی هوشــمندی خــود را در ناکام صفحه اول
گذاشتن سناریوهای دشمن به خوبی نشان داده اند اما از دیگر 
ســو دولتمردان نیز باید تالش ویژه ای را برای رفع مشکالت 
کارگران در دستور کار خود قرار دهند. بدون شک مشکالت 
موجود اقتصادی بیش از هر قشــر دیگر بــر کارگران جامعه 
سنگینی می کند و دســتمزدهای موجود کفاف رتق و فتق 
بخشی از زندگی این قشر زحمتکش را نمی کند که انتظار آن 
است دولت انقالبی پرتوان و پرانگیزه و تازه نفس، برای حل این 
مشکالت بهترین تدابیر را با فوری ترین اقدام در دستورکار قرار 

دهد.
کارگران به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه هاي اجتماعی حامی 
دولت سیزدهم به حساب می آیند که شعارهای عدالت خواهانه 
و فسادستیزانه رئیس جمهور منتخب را پسندیده و حمایت 
خود را از وی اعالم کرده اند. لذا امروز منتظرند تا وعده ها محقق 

شود و کارگران در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار گیرند.

 احضار نماینده سابق 
با شکایت رئیس مجلس

ســخنگوی قوه قضاییه در نشســت خبری روز سه شــنبه  خود با 
خبرنگاران درباره شــکایت رئیس مجلس از غالمعلی جعفرزاده، 
نماینده سابق مجلس به علت انتشار خبر خرید منزل توسط خانواده 
قالیباف در ترکیه و اینکه در چه مرحله ای است، گفت: درخصوص 
این موضوع با توجه به شکایت انجام شده پرونده ای در تهران تشکیل 
شده و مشتکی عنه احضار شده است . کســانی که با فوریت دست 
به انتشــار مطالبی می زنند، اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، 
تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شــد. اگر دقت نکنند و 
به صرف شنیده ها مطالبی را منتشر کنند و پرونده ای تشکیل شود، 
قوه قضاییه ورود می کند. براساس گزارش ایرنا، ذبیح اهلل خداییان 
همچنین در بخش هایی از این نشست خبری در واکنش به صدور 
حکم حبس ابد در دادگاه ســوئد برای حمید نوری، کارمند سابق 
قوه قضاییه، گفت: متأسفانه تشکیل پرونده برای او جنبه سیاسی 
دارد و تحت القائات منافقین بوده  است. وی ادامه داد: نمی توان نام 
این پرونده را قضایی گذاشــت بلکه جنبه سیاسی دارد و کمترین 
استانداردهای بین المللی و حتی داخلی کشور سوئد برای این دادگاه 
از سوی نظام قضایی این کشــور رعایت نشده است. برای دادرسی 
عادالنه معیارهایی درنظر گرفته شــده که باید متهم از این حقوق 
برخوردار باشد. در این موضوع، نه تنها او از حقوق دفاعی برخوردار 

نبوده، حتی به حقوق انسانی وی نیز توجه نشده است.

پرونده قضایی برای فائزه هاشمی
 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات
فائزه هاشــمی مبنی بر تعطیلی برخی نهادهای امنیتی و 
توهین به پیامبر اسالم و اینکه آیا دســتگاه قضایی در این 
زمینه ورود کرده است، گفت: دادستان به این موضوع ورود 
کرده و در رابطــه با هر دو موضوع پرونده ای در دادســرای 
عمومی و انقالب تهران تشــکیل شــده و در جریان است و 

نسبت به احضار ایشان اقدام خواهد شد.

انتقاد معاون حقوقی 
 رئیس جمهور 

از سیاست زدگی در الهه
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور طی 
سفر دوروزه به الهه، با مقامات هلندی، دادستان 
دیوان بین المللی کیفری و رئیس دیوان داوری 
دعاوی ایران و آمریکا دیــدار و گفت وگو کرد. بر 
اســاس گزارش ســفارت ایران در هلند، محمد 
دهقان و هیأت همراه در مالقات با دیالن زگریوس 
وزیر دادگستری و امنیت هلند، مسائل حقوقی و 
کنسولی فیمابین 2کشور را مورد بررسی و تبادل 
نظر قرار دادند.  معاون حقوقی ریاست جمهوری 
در مالقات با کریم احمدخان، دادســتان دیوان 
بین المللی کیفری نیز ضمن تبادل نظر پیرامون 
رویه هــای حقوقی مرتبــط با صلــح و امنیت 
بین المللی، ضرورت بی طرفی، استقالل و اجتناب 
از سیاست زدگی این نهاد بین المللی را مورد تأکید 
قرار داد و مصونیت بانیان ترور مقامات دولتی و 
دیپلماتیک را برای صلح بین الملل مخاطره آمیز 
توصیف کــرد. هیأت حقوقی ایرانی به ریاســت 
معاون رئیس جمهــور همچنین طــی دیدار با 
نیکالس میکل، رئیس دیوان داوری دعاوی ایران 
و آمریکا، آخرین وضعیت پرونده های مورد بررسی 
در این دیوان را مورد بحث و گفت وگو قرار داد. در 
مالقات محمد دهقان بــا پول خویتس، دبیرکل 
و کفیل وزارت خارجه هلنــد نیز طرفین ضمن 
مرور برخی موضوعات قابــل پیگیری در روابط 
سیاسی و حقوقی 2کشور، بر توسعه همکاری های 
سیاسی و تسهیل روابط تجاری بین ایران و هلند 

تأکید کردند.
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شــهردار منطقــه13 از کاشــت  530 
بوســتان های  در  درختچــه  اصلــه 
بهیــان و ورزش خبــر داد و گفــت کــه 
رسیدگی به وضعیت بوستان ها سبب 
آرامــش روانــی شــهروندان می شــود. 
محمدهادی علی احمــدی تأکید کرد: 
»در راســتای افزایــش ســرانه فضــای 
ســبز، 180اصلــه درختچه در بوســتان 
بهیان و 350اصله درختچه و 150اصله 
درخت هم در بوســتان ورزش کاشــته 

شده است.«

530
درختچه

  شــهردار تهران پــس از برگزاری 
 حمل
 و نقل

ســومین جلســه قرارگاه توسعه 
حمل ونقل عمومی در محل شرکت 
واگن سازی  تهران از خط تولید این 
شرکت بازدید کرد؛ شــرکتی که با تکیه بر توان 
داخلی، تولید واگن های مترو را بیش از پیش دنبال 
می کند. به گزارش همشــهری، در این جلســه، 
مســئوالن حاضر از آخرین وضعیت ایستگاه های 
باقیمانده خــط۷، تکمیل انبار قطعــات یدکی، 

فعال سازی  قرارداد ۶۳۰دســتگاه واگن، اورهال 
۴۰۰دستگاه واگن، احداث خطوط جدید )۸ تا ۱۱(، 
پیگیری انعقاد و اجرایی سازی  قرارداد مپنا گزارشی 
ارائه کردند. در ادامه جلسه درباره آخرین وضعیت 
موجودی انبارهای قطعات مترو ازجمله چرخ، ریل، 
بلوک ترمزی، پله برقی توضیحاتی داده شد و پس 
از آن شهردار تهران پیرامون موضوعات مطرح شده 
در بخش حمل ونقل ریلی درون شهری دستوراتی 
داد. پس از بررسی آخرین وضعیت مترو، نوبت به 

بررســی چالش های موجــود در حــوزه ناوگان 
اتوبوسرانی رسید و بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گزارشی از آخرین 
وضعیت این ناوگان ارائه کرد. توســعه نوسازی و 
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، بازسازی ناوگان فرسوده 
اتوبوسرانی، ساماندهی نیروی انسانی و راننده های 
شــرکت واحد، خصوصی ســازی  و برون سپاری، 
تعویض مخازن فرســوده اتوبوس های گازســوز، 
توسعه و ساماندهی پایانه های اتوبوسرانی، بهبود 

وضعیت ظاهری و طراحی ایستگاه های اتوبوس و 
ساخت کارخانه نوآوری اتوبوســرانی پایتخت از 
موضوعاتی بود که آخرین وضعیت آن در سومین 
جلسه قرارگاه توســعه حمل ونقل عمومی و پاک 
بررسی شــد و شــهردار تهران نیز در این حوزه 
دستوراتی داد.   پس از سومین جلسه قرارگاه توسعه 
حمل ونقل عمومی و پاک، علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران از بخش های مختلف خط تولید شــرکت 

واگن سازی  تهران بازدید کرد.

واگن سازی تهران، روی ریل تولید انبوه
سومین جلسه قرارگاه توسعه حمل ونقل عمومی و پاک با بازدید شهردار پایتخت از خط تولید ناوگان ریلی زیرزمینی همراه شد

ساخت مرکز ۴هزار نفری نگهداری از معتادان در شمال شرق تهران

جمع آوری ۱0 هزار معتاد  متجاهردر 200روز

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران از ســاخت مرکز 
۴هزار نفری نگهــداری از معتادان متجاهر در 
شمال شــرق تهران خبر داد و گفت: تاکنون 
۱۰هــزار معتــاد متجاهــر از ســطح تهران 
جمع آوری شده اند.  احمد احمدی صدر درباره 
نتایج دستاوردهای قرارگاه اجتماعی که پس 
از حضور علیرضا زاکانی در شــهرداری تهران 
ایجاد شده اســت، گفت: از آنجایی که معضل 
معتادان متجاهر در کالنشهر تهران موجب آزار 
شهروندان شده بود، این نیاز جدی دیده شد تا با 
همکاری سازمان ها و نهادهای دیگر در اقدامی 
فوری این قرارگاه را راه اندازی و فعالیت مان را 
آغاز کنیم. حاال پس از گذشت چند ماه، ستاد 
مواد مخدر عنــوان کرده که این قــرارگاه آثار 
خوبی را روی چهره تهران گذاشته است؛ چون 
براساس مقایسه آمارها در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
جمع آوری و پذیرش معتادان متجاهر افزایش 
چشمگیری دارد و روند خوبی را در پیش گرفته 

است.
او افزود: البته برای این موضوع نیاز به برنامه های 

کوتاه مدت و بلندمدت داریــم که برنامه 
بلندمدت آن بین یک تا ۳ســال زمان 
می برد تا بتوانیم زیرساخت ها را برای 
رفع مشــکالت و ایجاد بستر مناسب 
آماده کنیم. مدیرعامل ســازمان رفاه، 

خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهــران گفــت: 

همچنیــن کمیته حمایت 
از خانواده هــای معتادان 
متجاهــر، زباله گردهــا 
و کــودکان کار شــهر 
تهران تشکیل می شود. 
احمدی صدر درباره نحوه 
فعالیت قرارگاه اجتماعی 

هم توضیح داد: این قرارگاه موضوعات مختلفی 
را درباره آسیب های اجتماعی بررسی می کند. 
مهم ترین آن بررســی ظرفیت های موجود در 

تهران برای نگهداری معتادان متجاهر است.
 مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: اقدام دیگر 
در این برنامه جامع، شناسایی نقاط آلوده در شهر 
تهران اســت که با توجه به شواهد، محله های 
شــوش و هرندی آلوده ترین نقاط محســوب 
می شوند که با مراجعه متعدد، این نقاط را برای 
حضور مداوم افراد معتــاد و موادفروش ناایمن 
کرده ایم که این موضوع رضایت شهروندان را به 
همراه داشته است. او در ادامه به تشکیل کمیته 
حمایت از خانواده معتادان متجاهر، زباله گردها 
و کودکان شــهر تهران از این هفته خبر داد و 
گفت:  کودکان کار به 2گروه تقسیم می شوند؛ 
اول آن دسته از کودکانی که سرپرست ندارند 
و به نوعی نان آور خانواده هســتند و معموال در 
مغازه ها و کارگاه های کوچک مشغول به کارند 
و دسته دیگر آنهایی هستند که سرچهارراه ها 
یا در واگن های قطار شــهری فــال و کاالهای 
ارزان را می فروشــند که در حقیقت شغل آنها 

تکدی گری است. 
احمدی صدر گفت: بررســی هایی کــه درباره 
دسته دوم کودکان کار انجام شده است، نشان 
می دهد که آنها زیرنظر مافیا فعالیت دارند 
و در ازای جای خــواب و ۳وعده غذای 
روزانه، با آنها همکاری دارند که امیدواریم 
با تشکیل این کمیته و برگزاری نخستین 
قرارگاه این مشکالت را در تهران رفع 
کنیم. وجــود زباله گردها هم از 
موضوعات مهمی اســت که 
این هم مافیا دارد و باید در 
کمیته با حضور نهادهای 
مدعو بررســی شود تا 
بتوانیم زیرساخت های 
رفع این مشکل را برای 
اقدامات میسر، مهیا 

کنیم.

همشهری آنالین گزارش

تقدیر از خانواده شهدای مدافع 
سالمت در صحن شورا

مراسم گرامیداشت شهدای مدافع سالمت با حضور خانواده 
شهیدان »علی خسروی«، »علی فراهانی« و شهیده »زهرا 
بی آزار شــارمی« و فرمانده ســتاد کرونای تهران در صحن 
شورای شهر تهران برگزار شــد و پرویز سروری، نایب رئیس 
پارلمان شــهری گفت که مدافعان سالمت با ایثار و گذشت 
خود ســالمت را به جامعه هدیه کردند و نام و یادشان تا ابد 
جاودانه شد. همچنین گروه اسکیت بازان درحالی که پرچم 
ایران را به دوش داشتند و روی لباسشان شعار »سالمت ما، 
حال خوب ما« نوشته شده بود، وارد صحن شدند و در راستای 
گرامیداشت هفته سالمت به حاضرین در صحن شورا سبد گل 
اهدا کردند. به گزارش همشهری، شورای شهر تهران دیروز با 
بررسی 2فوریت طرح »اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های 
اعالم عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال۱۴۰۰« وارد 
دستور جلسه شد و مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی در توضیح طرح با بیان اینکه در فیش های صادره 
برای عوارض ســاختمانی نقصی وجــود دارد، گفت: »برای 
پرداخت این فیش ها مهلتی 2ماهه داده می شود، اما تبصره ای 
دارد که در پایان سال این مدت کمتر است؛ لذا میان کسانی 
که اول سال فیش می گیرند و کســانی که پایان سال فیش 
دریافت می کنند، تبعیض ایجاد می شود. در سنوات گذشته، 
فیش های سال گذشته معتبر بود اما امروز این چنین نیست 
و درنتیجه برخی از شهروندان فرصت پرداخت عوارض را از 
دست می دهند.« او در ادامه پیشنهادهایی هم مطرح کرد: 
»اینکه زمان پرداخت فیش های پرداخت نشده را محدودتر 
کنیم. برای پرداخت فیش ها تاریخ مشخصی تعیین شود و 
اولویتی برای بلوک دارایــی ۳، ۴، 5 )طبقات ضعیف جامعه 

هستند( قرار داده شود.« 

4393 فیش صادر شده است
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرســازی شهردار 
تهران در جریان بررسی 2فوریت طرح اعطای مهلت زمان 
پرداخــت فرم های اعالم عوارض ســاختمانی صــادره در 
اســفندماه ســال۱۴۰۰، گفت که ۴هزار و۳۹۳مورد فیش 
صادر شــده که 2هزار و۳۹۴مورد در زمینــه صدور پروانه 
بوده که ۳۰درصد آن پرداخته شده است. او تأکید کرد: »هر 

تصمیمی شورا بگیرد ما تبعیت خواهیم کرد.«

نظر موافقان و مخالفان طرح 
ناصر امانی در مخالفت با 2فوریت ایــن طرح گفت: »نباید 
عرف شهرداری را با یک مصوبه شورا به قانون تبدیل کنیم 
که باعث کاهش درآمدهای شهرداری شود. لذا بهتر است آن 
را به یک فوریت تبدیل کنیم.« محمد آخوندی هم به عنوان 
موافق گفت: »براساس بودجه تصویب شده امسال، شهرداری 
می بایست درآمدهایش را داشته باشد اما عددهای درآمدی 
شهرداری در ۴5روز گذشته اعداد مناسبی نیست و سرجمع 
مواردی که برای آنها فیش گرفتند، اعداد باالیی اســت که 
همین ارقام می تواند حدود 2ماه از درآمدهای شهرداری را 
پوشش دهد.« حبیب کاشــانی هم مخالفت خود را اینگونه 
مطرح کرد: »درگذشــته فرصت مردم ۴ماهــه بود، اما این 
فرصت از مردم گرفته شــده اســت و اگر این طرح به یک 
فوریت تبدیل شود، زمان بر اســت و مشکالت مردم بیشتر 
می شود.« مهدی بابایی هم گفت که این مصوبه فقط برای 
کمک به مودیان اســت. مهدی پیرهادی هم پیشنهاد داد: 
»زمان پرداخت، یک هفته کاری تعیین شــود. )2۱اسفند 
تا پایان اســفند( همچنین واریزی های بــاالی ۱۰میلیارد 
ریال، مشمول تقسیط نشود و یکجا و نقدی پرداخت شود.« 
درنهایت 2فوریت این طرح به تصویب رسید و ادامه بررسی 

آن به جلسه آتی موکول شد.

 باری را که روی زمین بود
شهرداری برداشت

اگر آســیبی با اولویت بیشــتر در شهر  
وجود دارد، ابتدا باید به سمت آن برویم. 
البته اینگونه هم نیســت که نسبت به 
کاری که انجام می شود، بی اعتنا باشیم.

یکی از موضوعات مطرح که در این زمینه می توان مثال زد، 
افراد منع پذیرش بودند که مراکــز تخصصی برای پذیرش 
آنها وجود نداشت و ما در فاز جدید جمع آوری و نگهداری 
معتادان متجاهر، این موضوع را درنظر گرفته ایم. به همین 
منظور جمع آوری بخشی از این افراد را بر عهده گرفته ایم که 
تعدادی از آنها صغر سن در مراکز ماده۱۶ هستند و تعدادی 
دیگر هم جزو افراد دارای کبر ســن و افراد دارای زخم باز و 
زنان به حســاب می آیند. البته نکته اینجاست مجوزی که 
برای پذیرش این افراد صادر می شــود، دســت شهرداری 
نیست و چنین اقدامی را بهزیســتی انجام می دهد. به هر 
ترتیب شهرداری در دوره جدید و طی ۶ماه گذشته ۳مرکز 
تخصصی یاورشهر یک، یاورشهر2 و ۳ را ایجاد کرده است. 
حاال در یاورشهر یک بیش از 25۰نفر و در مرکز یاورشهر2 
که به نگهداری از افراد کبر ســن اختصاص دارد، ظرفیت 
پذیرش ۶۰۰نفر ایجاد شده است. در مورد معتادان متجاهر 
زخم باز نیز، شهرداری در اقدامی قابل توجه مراکزی را ایجاد 
کرده که تاکنون حدود 2۰۰نفر در آن پذیرش شده اند. این 
در حالی است که برای پذیرش آنها دستگاهی، بار مسئولیت 

را از زمین برنمی داشت و شهرداری، کار را برعهده گرفت.

زهرا شمس احسان
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

موضوع بسیاری از ماموریت  های شهری 
ازجملــه خدمــات در مدیریت پســماند، 
حمل ونقــل و ترافیــک و خدمات شــهری 
با ســامت پیوند دارد و از این رو اداره کل 
ســامت شــهرداری باید ارتقای سامت 
مردم در زمینه جسمی، روانی و اجتماعی 
را پیگیــری کنــد؛ چراکــه اداره ســامت از 
ظرفیــت خــوب 350خانــه ســامت در 

محله های شهر برخوردار است.

مهدی عباسی
 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

خدمــات  تنــوع  و  کیفیــت  تقویــت 
بایــد در  درمانگاه هــای شــهرداری 
دســتور کار قــرار گیــرد و الزم اســت 
ســازمان مدیریــت بحــران شــهر تهران 
در پیشــگیری و مقابله بــا بیماری های 
واگیردار برای احتماالت در آینده آماده 

باشد. 

حبیب کاشانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

بــا اقدامــات  طــی چندســال اخیــر 
شــهرداری و راه آهــن، مســیر قطارهــا 
در مناطــق 17و 18 به زیــر زمین منتقل 
شــده اما هنوز 40متر از حریــم راه آهن 
روی ســطح زمیــن باقــی  مانــده اســت 
و بــه همیــن دلیل اجــازه ساخت وســاز 
بــه 13هــزار و 500پــاک ریزدانــه ایــن 

محدوده داده نمی شود.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شــهر تهران انتشــارات این ســازمان با 
290عنــوان کتــاب در حــوزه تخصصی 
زیباســازی شــهری در ســی و ســومین 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 
حضــور دارد. رضــا صیــادی گفــت کــه 
ایــن کتاب هــا به صــورت تخصصــی 
دربــاره موضوعاتــی چــون مبلمــان 
شــهری، نورپردازی شــهری، تبلیغات 
فرهنگــی، تبلیغــات تجــاری، هنرهای 
شهری، معماری و سیما و منظر شهری 
تولیــد شــده اند کــه از طریــق QR هــم 

قابل دسترسی هستند.

290
کتاب

 اتوبوسرانی در انتظار 
ظرفیت 4میلیونی 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شهر تهران بر لزوم توجه به تأمین ون های مخصوص 
جابه جایی افراد دارای معلولیت در پایتخت تأکید 
کرد. به گزارش همشهری، سیدجعفر تشکری هاشمی 
با حضور در ساختمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه، ضمن بازدیــد از بخش های مختلف این 
مجموعه با بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد، 
دیدار و گفت وگو کرد. در ابتدای این دیدار مدیرعامل 
شــرکت واحد گفت:  هم اکنون روزانــه ۸۰۰ هزار 
جابه جایی از طریق ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 
صورت می گیرد که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی 
دارد. نتیجه این کار، تشــدید تراکم ترافیک، رشد 
مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا، ازدیاد تصادفات 
و نارضایتی شــهروندان از خدمات رسانی مدیریت 
شهری در حوزه حمل ونقل عمومی است. ۸۰۰هزار 
جابه جایــی روزانه تهران باید بــه روزانه ۴میلیون 
جابه جایی برســد. به موازات افزایش کّمی تعداد 
مسافران، باید شاهد ارتقای کیفی خدمات ناوگان 
اتوبوسرانی به شــهروندان با استفاده از راه حل های 
کارشناسی باشیم؛ ضمن اینکه افزایش آمار فعلی 
ثبت روزانه ۴۰۰ تا ۴5۰هزار کارت بلیت  الکترونیکی 
در این مجموعه با بهبود خدمات آن نیز از اهمیت و 
ضرورت ویژه ای برخوردار است.  همچنین رئیس 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شــورای اسالمی 
شهر تهران درباره لزوم اختصاص ون به افراد دارای 
معلولیت در شهر تهران گفت: »توجه ویژه به معلوالن 
در حوزه حمل ونقل پایتخت ازجمله موضوعاتی است 
که به صورت جدی در کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای اســالمی شــهر تهران، پیگیر آن هستیم؛ 
لذا انتظار مــی رود تعداد ون های فعــال در ناوگان 
مخصوص جابه جایی معلوالن به میزان قابل توجهی 

افزایش پیدا کند.« 

تذکرات اعضای شورای شهر تهران

عدد خبر

یادداشت

 خبر

شورا

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از انعقاد قرارداد ۸ هزار 
میلیارد ریالی با بانک شهر و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه برای خرید 
قطعات و تجهیزات ناوگان مترو و همچنین مراحل اولیه انعقاد قرارداد با 
یک شرکت خارجی برای ارتقا و اورهال قطارهای فرسوده متروی تهران 
خبر داد. به گزارش همشهری، مهدی شایسته اصل درباره انعقاد قرارداد 
۸هزار میلیارد ریالی با بانک شهر و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه گفت: 
»به دستور شهردار تهران و با حمایت شورای اسالمی شهر تهران، باتوجه به 
نیازهای متروی تهران در بخش تجهیز ناوگان به خصوص در حوزه قطعات 
و تجهیزات راهبردی و اضطراری و رفع مســئله خالی بودن انبارها که از 
سال های گذشته به این دوره مدیریتی منتقل شــده بود، قرارداد ۸ هزار 
میلیارد ریالی با بانک شهر و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه برای خرید 
قطعات و تجهیزات منعقد شد. هم اکنون این قرارداد جاری شده و مراحل 

ثبت سفارش در حال طی شدن است. قطعات به مرور زمان براساس نوع 
قطعه و زمان موردنیاز برای ساخت و خرید، تأمین می شوند که این موضوع 
منجر به اورهال و نوسازی ناوگان خواهد شد.« مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه ضمن تأکید روی این موضوع که با عملیاتی شدن این 
قرارداد، ناوگان حمل ونقل ریلی شهر تهران در آینده ای نزدیک بحران فعلی 
را پشت سرخواهد گذاشت، افزود: »معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری 
تهران نیز تمامی ضمانت های الزم، اعم از نقد و غیرنقــد را برعهده دارد. 
امیدواریم هرچه سریع تر این قرارداد عملیاتی شده و قطعات و تجهیزات 
موردنیاز مترو تأمین شود. با انجام این کار در میان مدت می توانیم شاهد 
کاهش خرابی ها باشیم تا دوران بحرانی که از گذشته به این دوره مدیریتی 
منتقل شده، به یک شرایط امن و ایمن مبدل شود.« همچنین شایسته اصل 
از هماهنگی های به عمل آمده برای انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی 

برای ارتقا و اورهال قطارهای فرسوده متروی تهران خبر داد و گفت: »مراحل 
اولیه برای جذب ۱۰۰میلیون یورو فاینانس خارجی شکل گرفته است و 
ان شاءاهلل با کمک و همکاری شرکت واگن سازی تهران این اتفاق صورت 
خواهد گرفت. پس از نهایی شدن این قرارداد جزئیات مربوط به آن را اعالم 
خواهیم کرد.« مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در ادامه صحبت هایش 
از شهردار تهران   و همچنین معاونت حمل ونقل و ترافیک و معاونت مالی و 
اقتصاد شهری شهرداری تهران که برای حل و فصل مشکالت و کمبود های 
چندین ساله مترو دستورات ویژه ای در این حوزه صادر و بودجه مناسبی 
برای سال ۱۴۰۱ مترو پیش بینی کرده اند تشکر کرد و گفت: »امیدواریم 
بتوانیم با عملکرد خوبمان و تالش نیروهای عملیاتی که کارکنان خدوم 
و زحمتکش این شرکت هستند، شرایط بســیار مطلوبی را برای متروی 

پایتخت و کالنشهر کرج ایجاد کنیم.«

با انعقاد قرارداد ۸هزار میلیاردی و جذب ۱۰۰میلیون یورو فاینانس خارجی 

متروی تهران در آستانه عبور از بحران چندساله 

شهرداری، مراکز نگهداری معتادان را می سازد
احمد احمدی صدر:مراکز ماده۱۶ همه خدمات سم زدایی، مهارت آموزی و 

ویزیت های پزشکی را برای مدت 9 تا ۱2ماه به این افراد ارائه می دهند تا پس از 
آن به جامعه برگردند

 فعالیت قرارگاه اجتماعی در شهر تهران ۷۰درصد پیشرفت کرده است.

 تهران به ظرفیت 1۰هزار نفری برای نگهداری تمامی معتادان نیاز دارد.

 شهرداری، ایجاد ظرفیت نگهداری ۵هزار معتاد را برعهده گرفته است.

 3ماه آینده فاز یک مرکز نگهداری معتادان با ظرفیت 1000نفر در شمال شرق شهر افتتاح می شود.

 فاز 2 مرکز نگهداری معتادان با ظرفیت 1۰۰۰نفر دیگر و فاز 3 و 4 با تکمیل ظرفیت 2هزار 
نفر دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

 مرکز یاور شهر یک و یاور شهر 2 برای معتادان باالی ۶5سال با ظرفیت ۶۰۰ نفر و زیر 
18سال با ظرفیت 1۵۰نفر مشغول به ارائه خدمات هستند.

 مرکز یاورشهر 3برای معتادان زخم باز با ظرفیت 3۰۰نفر فعالیت دارد که تاکنون 2۰۰نفر 
در آن پذیرش شده اند.

 مرکز دیگری در شرق تهران با ظرفیت 2هزار نفری در منطقه صنعتی و به 
دور از منطقه مسکونی احداث شده که مشکاتی داشت و با رفع آن به 

بهره برداری خواهد رسید.

 حدود 2۷مرکز پرتو زیرنظر شهرداری تهران برای کودکان کار فراهم 
شده که آنها داوطلبانه می توانند در این مراکز، خدمات تحصیلی، مهارتی، 

ورزشی، سرگرمی، آموزشی و هر آنچه کودکان نیاز دارند را دریافت کنند.

 تاکنون 1۰هزار معتاد متجاهر از شهر تهران جمع آوری شده اند.

محمد امین توکلی زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری
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دیروز 7۲میلیــون ایرانی در ۲۳میلیــون و ۶۸۰هزار 

یارانه
خانوار، یارانه جدیــد را با مبالغ 4۰۰هــزار تومان در 
۳دهک فقیــر و ۳۰۰هزار تومــان در مابقی دهک ها 
دریافت کردند. البته هنوز پرونده فاز جدید یارانه ها بسته نشده و قرار 
اســت ضمن ثبت نام دوباره از متقاضیان یارانه، بــه تمام اعتراض های 

احتمالی نیز در اسرع وقت رسیدگی شود.
به گزارش همشهری، دوشنبه شب گذشــته، بعد از اتمام گفت وگوی 
تلویزیونی رئیس دولت سیزدهم با مردم، پروسه واریز یارانه نقدی با مبلغ 
جدید آغاز شد تا ضمن اعتمادسازی برای اجرای طرح اصالح نظام یارانه 
نان، این وعده دولت برای جامعه یادآوری شــود که برخالف اتفاقاتی 
که در تغییر نرخ بنزین در آبــان 9۸رخ داد، هیچ تغییری بی مقدمه و 
بدون اطالع و اقناع  مردم انجام نخواهد شد. در این فرایند بانک مرکزی 
براساس فهرست 7۲میلیون نفری دریافت شــده از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی، یارانه نقدی ماه های اردیبهشــت و خرداد 14۰1 را 
به صورت اعتبار غیرقابل برداشت در حســاب سرپرستان خانوارهای 
مشمول شارژ کرد تا با مشخص شدن ابزارهای تخصیص یارانه ها نظیر 
کاالبرگ الکترونیک، نســبت به آزادســازی و قابل برداشت شدن این 

اعتبار اقدام شود.

چه کسانی یارانه گرفتند؟
تا فروردین امســال، 7۸میلیون نفر در فهرســت دریافت یارانه نقدی 
45هزار و 5۰۰تومانی قرار داشتند و از این تعداد ۶1میلیون نفر مشمول 
دریافت یارانه معیشتی نیز بودند. حاال اما در فاز جدید یارانه ها، از مجموع 
فهرست 7۸میلیون نفری یارانه نقدی، 7۲میلیون نفر در 9دهک درآمدی 
مشمول تخصیص یارانه جدید شناخته شده و اعتبار مرتبط با آن برای 
ماه های اردیبهشت و خرداد 14۰1 در حساب سرپرستان خانوارهای 
مشمول شارژ شده است. طبق نظر دولت، خانوارهای مستقر در ۳دهک 
پایین درآمدی که غالباً تحت پوشــش نهادهای حمایتی هســتند و 
پیش ازاین نیــز یارانه نقدی باالتری دریافــت می کردند، در فاز جدید 
مشــمول دریافت یارانه 4۰۰هزارتومانی به ازای هر نفر هستند و سایر 
خانوارها به ازای هر عضو تحت پوشش، ۳۰۰هزار تومان در ماه دریافت 
می کنند. پیگیری های همشهری نشان می دهد اصالحات اخیر نظام 
یارانه ها بر مبنای بانک اطالعات رفاهی ایرانیان انجام شده و فهرستی 
مشتمل بر ۲۳میلیون و ۶۸۰هزار خانوار که در آزمون وسع حائز شرایط 
مالی و معیشتی نامساعدتری نسبت به سایر خانوارها بوده اند، به عنوان 
مشموالن نهایی برای شارژ اعتبار یارانه به بانک مرکزی اعالم شده است.

حذف 6میلیون یارانه بگیر
۶میلیون نفــر از افرادی که تاکنــون یارانه 45هــزار و 5۰۰تومانی را 

دریافت می کردند، در دوره جدید عماًل از چرخه پرداخت یارانه حذف 
شــده اند، اما همچنان امکان اعتراض آنها به آزمون وسع انجام شده در 
بانک اطالعات رفاهی ایرانیان وجود دارد و می توانند از طریق ســامانه 
 رسیدگی به درخواست کمک حمایت معیشتی و یارانه نقدی به نشانی

https://hemayat.mcls.gov.ir/ نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند. 
همچنین مرکز پاسخگویی تلفنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
شــماره ارتباطی ۶۳۶9-۰۲1 نیز به عنوان مرکز راهنمایی و پاسخ به 
سؤاالت هموطنان معرفی شده اســت. نکته قابل توجه این است که در 
استعالم های دریافتی از سامانه حمایت، آزمون وسع خانوارها براساس 
اطالعات مالی ســال های 97تا نیمه اول 14۰۰انجام شده و بر همین 
اساس اگر خانواری از اواسط سال قبل تغییرات جدی در وضعیت مالی 
خود داشته و مثاًل خانه یا خودروی خود را فروخته  باشد، این تغییرات در 

آزمون وسع آن اعمال نشده است. 
نکته دیگر اینکه در زمان ثبت اعتراض خانوارها به حذف یارانه، تعهدی 
از سرپرست خانوار گرفته می شود مبنی بر اینکه »درآمد ماهانه خانوار 
کمتر از 1۰میلیون تومان است«. به نظر می رسد این تعهدنامه از دوره 
قبل و زمان واریز حمایت معیشتی بنزین باقی مانده باشد؛ به خصوص که 
رقم این تعهد برای مناطقی نظیر تهران و کالنشهرها، نمی تواند معیاری 
برای بی نیازی مالی خانوار قلمداد شود. عالوه بر این، مخاطبان در تماس 
با همشهری اعالم کرده اند پرداخت یارانه جدید به برخی از خانوارها با 
تعداد افراد خانوار مطابقت نداشته و مثاًل برای یک خانوار ۳نفره که قباًل 
1۳۶هزار و 5۰۰تومان یارانه نقدی دریافت می کرد، فقط ۲فقره یارانه 

۳۰۰هزارتومانی برای ۲ماه واریز شده است.

چراغ سبز به یارانه نگیران
در کنار حق اعتراضی که برای خانوارهای حذف شــده از چرخه یارانه 
وجود دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده  به زودی سامانه 
سازمان هدفمندی یارانه ها دوباره فعال خواهد شد تا همه کسانی که به 
هر دلیلی یارانه نمی گیرند یا حتی در ادوار گذشته از دریافت یارانه نقدی 
انصراف داده اند، درخواست خود را برای بررسی وضعیت و قرار گرفتن در 
فهرست مشموالن دریافت یارانه جدید ارائه دهند. حجت اهلل عبدالملکی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ثبت نام افراد واجد شرایط 
دریافت یارانه، می گوید: افرادی که متمول و از دهک دهم باشــند که 
وضع مالی آنها خوب است، بابت اعتراض یا ثبت نام جدید جواب مثبت 
دریافت نخواهند کرد، اما اگر افراد واجد شرایط دریافت یارانه ثبت نام 
کنند یا کارگران اگر یارانه بگیر نیستند، یارانه آنها برقرار خواهد شد. او 
تأکید می کند به زودی سامانه ســازمان هدفمندی یارانه ها کار خود را 
دوباره شروع می کند و همه افرادی که به هر دلیلی که یارانه نمی گیرند، 

می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.

اصالح ناگزیر یک میراث
پیوند گسترده اقتصاد ایران با توزیع یارانه بسیار قدیمی است و تخصیص 
ارز ترجیحی بر مبنای دالر4۲۰۰ تومانی آخرین نمونه از یارانه همه گیر 
محسوب می شود که به خصوص به دلیل ایجاد فاصله نجومی میان نرخ 
ترجیحی و بازار آزاد، به یک بحران تمام عیــار در اقتصاد ایران تبدیل 

شده است. 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم معتقد است اگر در دولت قبل 
و زمانی که اختالف قیمت ارز ترجیحی و آزاد کمتر از اآلن بود نسبت به 
حذف این ارز و اصالح امور اقدام می شد، یقیناً کار آسان تر و کم هزینه تر 
بود، اما اکنون نیز دولت باید قانون را اجرا کرده و نســبت به اصالح این 
سیاســت مخرب به نفع عامه مردم اقدام کند؛ به گونه ای که به مردم و 
به ویژه نیازمندان و قشــر ضعیف جامعه فشاری وارد نشود و جان و نان 
مردم که هر دو دغدغه بسیار مهمی برای دولت است، محفوظ بماند. به 
گزارش همشهری، اصالح نظام یارانه ها امری ناگزیر برای نجات اقتصاد 
از چرخه باطل رانت زایی و اتالف منابع بوده  و دولت در تالش است کل 
نظام یارانه نقدی را با نظام هوشــمند کاالبرگ الکترونیک جایگزین 
کند؛ ازاین رو واریز اعتبار 4۰۰و ۳۰۰هزارتومانی به حساب خانوارهای 
مشمول یارانه لزوماً سیاست ادامه دار و بدون تغییری نیست و احتماالً 
تا پیش از پایان بهار با شیوه و راهکار کارآمدتری جایگزین خواهد شد. 
مهم این است که این یارانه ها، پیش از هرگونه تغییر در یارانه تخصیص 
یافته به کاال و خدمات واریز شده تا ضمن اعتمادسازی در جامعه بابت 
اصالحات اقتصادی، افکار عمومی را از میزان یارانه پرداختی آگاه کند 
و راه را برای اقناع ســازی مردم و جلب مشارکت آنها در اصالح ساختار 

یارانه ها هموار کند.

تکلیفیارانهنگرفتههاچهمیشود؟
7۲ میلیون ایرانی در قالب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار خانوار، یارانه جدید را با مبالغ ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان دریافت کردند

همشهری از اولین اقدام دولت در اصالح نظام یارانه ها گزارش می دهد

همشهری از نوسان ورود و خروج سرمایه ها به اقتصاد ایران گزارش می دهد

53میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در20سال
آمارهــای رســمی نشــان 

تجارت
می دهد که در فاصله ۲۰ساله 
1۳۸۰ تــا 1۳99 معــادل 
5۳میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خارجی 
به صورت مستقیم و اوراق بهادار در ایران انجام 
شــده که فقط 1.5میلیارد دالر آن در قالب 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و اوراق بهادار 

بوده است.
به گزارش همشــهری، میزان سرمایه گذاری 
خارجــی در ایــران از ۸۰5میلیــون دالر 
در ســال1۳۸۰ طی ۳ســال بعد بــه باالی 
۳.7میلیارد دالر در هر ســال رسید و نقطه 
اوج آن ســرمایه گذاری 4.۲میلیارد دالری 
خارجی ها در سال1۳۸۳ بوده است. یک سال 
بعد میزان سرمایه گذاری خارجی ها در ایران 
روند نزولی به خود گرفت و در سال1۳۸7 به 
1.۸میلیارد دالر رســیده و پس از آن دوباره 
روند صعودی شــد تا اینکه در ســال91 به 

4.5میلیارد دالر رسید.
طبق این گزارش  قانون تشــویق و حمایت 
از ســرمایه گذاری خارجی خردادماه1۳۸1 
به تصویب رســیده و پس از آن موج نخست 
افزایش سرمایه گذاری خارجی پس از انقالب 
شروع شــد که نتیجه آن ســرمایه گذاری 
15میلیارد دالری در دولت دوم محمد خاتمی 
بود. موج دوم در فاصله ســال های ۸۸ تا 91 
شروع شده که براساس آمارهای رسمی دولتی 
کل ســرمایه گذاری خارجی صورت گرفته 
در فاصله ســال های ۸5 تا پایان 9۲ بیش از 
۲۳.۶میلیارد دالر بود که مربوط به عملکرد 

۸ساله دولت محمود احمدی نژاد است.

این روند از سال9۲ به بعد نزولی شده و در این 
سال به 1.۳9میلیارد دالر و در سال1۳94 به 
945میلیون دالر رسید که کمترین میزان از 

سال۸1 به بعد بوده است. 
پس از آن موج سوم سرمایه گذاری خارجی 
استارت خورد و در ســال95 به ۳.۲میلیارد 
دالر، در ســال9۶ به ۳.4میلیــارد دالر و در 
ســال97 به ۲.7میلیــارد دالر رســید و در 
ســال9۸ دوباره به یک میلیارد دالر کاهش 
یافت و براســاس داده های رسمی حجم کل 
سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال99 

به 1.4میلیــارد دالر افزایــش یافت. حجم 
کل ســرمایه گذاری خارجی ها در سال های 
9۳ تا 99 یعنی در طول 7ســال اندکی بیش 
از 1۳میلیارد دالر بوده اســت. بررسی های 
همشــهری نشــان می دهــد در فاصلــه 
۲۰ســاله 1۳۸۰ تا 1۳99 به طــور میانگین 
۲.۶5میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی  در 

ایران صورت گرفته است.
این در حالی اســت کــه داده هــای بانک 
مرکزی نشــان می دهد در فاصله سال های 
۸۰ تا 14۰۰ خالص حساب ســرمایه ایران 

منفی 1۶7میلیارد دالر بوده که بخشــی از 
آن می تواند به معنای خروج سرمایه از کشور 

باشد. 
به گزارش همشــهری در 4برنامه توســعه 
یعنی از برنامه ســوم تا برنامه ششم، یکی از 
پیش نیازهای رشد ۸درصدی اقتصادی جذب 
و جلب ســرمایه گذاری خارجی بوده و باید 
منتظر ماند و دید در برنامه هفتم توســعه تا 
چه اندازه کشور می تواند با تکیه بر سرمایه ها 
و منابع خارجی موتور رشد اقتصادی را روشن 

نگه دارد؟
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نوسان در بازارهای طال و ارز
قیمت هر دالر آمریکا در مبادالت روزگذشته با ۲درصد افزایش 
به ۲9هزار و 15۰تومان رســید. به گزارش همشــهری، روند 
صعودی قیمت دالر که از نیمه دوم اســفند ماه پارسال شروع 
شده دیروز ســرعت بیشــتری گرفت و قیمت هر دالر آمریکا 
با ۲درصد افزایش از مرز ۲9هــزار و 15۰تومان عبور کرد. این 
بیشترین میزان رشد قیمت دالر در ۲ماه گذشته است. قیمت 
هر دالر آمریکا در ۲ماه اخیر14درصد رشد کرده است. همگام با 
رشد قیمت دالر، قیمت درهم امارات که نوسان آن تعیین کننده 
روند قیمت دالر است، به مرز ۸هزار تومان رسید. رشد قیمت 
دالر دیروز همچنین موجب شد قیمت هر سکه طرح جدید نیز 
با 1۶۰هزار تومان افزایش از مرز 1۳میلیون و 5۰۰هزار تومان 
عبور کند. روند نرخ طال در بــازار داخل، تابع نرخ دالر و نرخ هر 
اونس طال در بازار جهانی است؛ در نتیجه هر نوع نوسان در این 
بازارها بر قیمت طال و ســکه اثر مســتقیم دارد؛ با این حال اثر 
نوســان قیمت دالر بر بازار طال بیش از اثر قیمت هر اونس طال 

در بازار جهانی است.
بررسی ها نشــان می دهد علت افزایش شیب صعودی قیمت 
ارز احتماال به ۳موضوع بازمی گردد؛ از یک طرف آمارها نشان 
می دهد امســال هزینه های وارداتی کشور به شکل محسوسی 
افزایش خواهد یافــت و به این ترتیب امســال دولت به منابع 
ارزی بیشــتری برای واردات کاالهای اساســی نسبت به سال 
گذشته نیاز دارد؛ این موضوعی است که احتماال فعاالن بازار ارز 
آن را درک کرده اند و با توجه به میزان منابع و مصارف ارزی در 
حال پیش خور کردن نوسان های آینده قیمت ارز هستند. هنوز 
به طور دقیق مشخص نیست میزان ارز مورد نیاز برای واردات 
در سال جاری چقدر است، اما با توجه به افزایش قیمت جهانی 
کاالهای پایه، تحت  تأثیر جنــگ در اوکراین، ازجمله کاالهای 
خوراکی برآورد می شــود میزان نیاز های ارزی کشور امسال به 
شکل محسوس افزایش یابد و همین عامل، اتفاقا در طول یک ماه 
گذشته بانک مرکزی را بر آن داشته است که برنامه های تازه ای 
را برای جلوگیری از خروج ارز و جذب دالر های خانگی در پیش 
بگیرد. عامل دومی که به نظر می رسد در نوسان های قیمت ارز 
تأثیر داشته است، افزایش انتظارات تورمی است. برخی تحوالت 
اقتصادی انتظارات تورمی را افزایش داده اســت. تورم یکی از 
مهم ترین عوامل تعیین کننده روند نرخ ارز است. عامل سومی 
هم که به نظر می رسد به نوسان قیمت ارز منجر شده و به ویژه در 
روز گذشته در رشد قیمت دالر تأثیر داشته تعلیق به وجود آمده 

در حوزه مذاکرات و دیپلماسی هسته ای است.

مالیات ستانی با خشاب خالی
احســان خانــدوزی، وزیــر اقتصــاد در 
کمیســیون اقتصادی مجلس خواســتار 
کمک پارلمان به منظــور تعیین ضمانت 
اجرایی اخذ مالیــات از خانه های لوکس 
شد. او گفت: ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی  نسبت به شناخت 
خانه های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از 
آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشــکالت مهم وزارت اقتصاد، 
فقدان ضمانت اجرا برای این قانون اســت. به گفته خاندوزی، 
تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش 
نداشــته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، 
ابزاری برای وصول نداریم. آنچه وزیر اقتصاد فاش کرده، نشان 
می دهد ســازمان امور مالیاتی در میدان نبرد مالیات ستانی از 
خانه های لوکس، تفنگی بدون خشاب در دست دارد و به همین 
دلیل قانون مصوب مجلس ابتر مانده اســت. واقعیت این است 
که تصویب هر قانونی بدون ضمانت اجرایی تنها باعث انباشت 
قوانین کاغذی در کتابخانه ها می شود و سودای عدالت مالیاتی 
به سراب تبدیل خواهد شد. حال سؤال اینجاست که مجلس چه 
ابزاری می تواند در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد؟ درس گرفتن 
از تجربه دیگر کشورها شاید بهترین گزینه باشد یعنی باید به 
جای تقســیم بندی خانه ها به لوکس و گران قیمت، همگان به 
پرداخت مالیات بر خانه مکلف شــوند تا دولت هم بتواند برای 
حمایت از اقشار هدف، معافیت یا تخفیف مالیاتی درنظر بگیرد 
و در مقابل از دیگرانی که خانه  دارند و وضع شــان خوب است، 
مالیات بیشــتری طلب کند. در غیراین صورت تردیدی وجود 
ندارد که برنامه مالیات از خانه های لوکس به شکســت خواهد 
خورد. بپذیریم با نوشــتن قوانین ناقــص و آیین نامه های آن 
نمی توان معجزه مالیاتی را رقم زد و اگر اراده ای بر گرفتن مالیات 

است، نخست باید هدف مشخص و ابزار روشن باشد.

زاینده رود را خشک رود نکنید
  خبر: علیرضا الماسوندی، سرپرست حوضه آبریز 
زاینده رود از بارگذاری های جدید و ایجاد باغ ها  در 
حوضه زاینده رود با وجود کم آبی های فعلی خبر داد.

   نقد: بارگذاری غیرمنطقــی و خارج از تحمل 
در حوضه های آبریز به ویژه حوضه آبریز زاینده رود 
باعث خواهد شد که این رودخانه تاریخی و حیاتی 
به خشــک رودی دائمی تبدیل شــود چنان که در 
سال های اخیر این مســئله در عمل اثبات شده و 
دردسر هایی را به همراه داشته است. جای شگفتی 
اســت که چرا با وجود وضعیت بحرانی زاینده رود، 
هنوز بین وزارتخانه های مســئول هماهنگی ایجاد 
نمی شود و ســؤال این جاســت که اضافه کردن بر 
مصرف کنندگان آب بدون درنظر گرفتن چشم انداز 
آینده چه سرنوشت تلخی را رقم خواهد زد؟ تردیدی 
وجود ندارد تا زمانی که بخشی نگری بر حوضه آبریز 
زاینده رود حاکم باشد، سخن گفتن از طرح جامع 
وقت تلف کردن است و بهتر است یک مدیریت واحد 
بر منابع و مصارف آبی این رودخانه حاکم و جلوی 
بارگذاری های اضافه گرفته شود. تغییر الگوی کشت 
کشاورزی، مدیریت مصرف آب صنایع، جلوگیری 
از ســلیقه گرایی در روند توزیع آب از باالدســت تا 
پایین ترین ســطح مصرف و پذیرش خطر بحران 
در آینده، باعث خواهد شد تا دولت و وزارتخانه ها از 
پراکنده کاری و پریشان گویی نجات یابند. در غیراین 
صورت اســتمرار و تکرار تنش آبی در حوضه آبریز 

زاینده رود محتمل ترین گزینه است.

چهره روز

نقد  خبر

طال و ارز

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1123

1213

4481

4391

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.541

1.540

1.539

1.538

1.537

1.536

1.535

1.534

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 568واحد، معادل 
0.04درصد نزول کرد و به یک میلیون و 539هزار و 530واحد 

رسید. با وجود نزول شاخص کل اما شاخص کل هم وزن 2هزار 
و 76واحد رشد کرد و به 428هزار و 869واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
359شرکت رشد کرد و قیمت سهام 220شرکت کاهش 

یافت. قیمت سهام 14شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 4هزار و 
391میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 4هزار و 481میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 90میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبادالت دیروز 4هــزار میلیارد تومان کاهــش یافت و به 
7279هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران با توجه به قیمت روز گذشــته هر دالر آمریــکا در بازار 
تهران، که در محدوده 29هزار و 150تومان دادوســتد شــد، 

هم اکنون معادل 249میلیارد و 710میلیون دالر است.

صعود
نزول

بدون تغییر
2

37 61

23,680,000
خانوار

یارانه جدید را 
دریافت کردند

72,000,000
نفر

مشمول دریافت 
یارانه هستند

46,000,000,000,000
تومان

 به عنوان یارانه اردیبهشت
و خرداد پرداخت شد

400,000
تومان

ماهانه به هر نفر در دهک 
اول تا سوم پرداخت می شود

300,000
تومان

ماهانه به هر نفر در دهک چهارم 
تا نهم یارانه پرداخت می شود
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براســاس اعالم رســمی وزارت بهداشــت، آمار 
فوتی های کرونا در روز گذشته به 3نفر رسید؛ این 
یعنی کمترین آمار قربانیان کرونا از ابتدای شیوع 
تاکنون. بنابر آخرین گزارش  منتشرشده، تنها در 
یک روز اخیر، تمام اســتان ها جز تهران)2فوتی( 
و البرز)یک فوتــی(، بدون مــرگ بودند و عالوه 
بر کاهش فوتی ها، بســتری ها هم در  30استان  
کشور تک  رقمی و صفر شــد؛ به طوری که از بین 
460بیمار قطعی شناسایی شده، تنها 82نفر در 
مراکز درمانی بستری شــدند. پیش از این سعید 
کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، گفته بود: 
»شرایط کشور از نظر کنترل کرونا خوب است و 
نباید ساده از کنار این موضوع گذشت. البته تمام 
دنیا این شــرایط را ندارند. هفته گذشته بیش از 
40کشور، ابتالی صعودی داشتند و در 14کشور 
هم میزان ابتال دوبرابر شــد.« بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشــت هم اوایل هفتــه از تزریق بیش از 

149میلیون دوز واکســن خبر داده و اعالم کرده 
بود که واکسیناســیون در ایــران در مدت زمان 
کوتاه با حجم باال انجام شد. این دو عامل در کنار 
نوع واکسن های تزریقی که ویروس کشته شده و 

پروتئین نوترکیب بود، منجر به کاهش کرونا شد.
در گزارش های اعالم شده از بستری مبتالیان کرونا 
در کشور، تنها تهران است که آمار دو رقمي دارد، 
به طوري که در 20 اردیبهشت، 21 بیمار در مراکز 
درماني این استان بستري شدند. اما در 30 استان 
کشــور این عدد زیر 10 بود و به ترتیب خراسان 
رضوی و کرمان هر کدام 9 بســتری، خوزستان 6 
بستری، لرستان و چهارمحال و بختیاری 5 بستری، 
مازندران 4 بســتری، همدان و گیــالن هر کدام 
3 بستری،   گلستان، اصفهان، مرکزی و خراسان 
جنوبی هر کدام 2 بســتری، آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی،  قم،  کردســتان،  یزد،  هرمزگان، 
زنجان و فارس و قزوین  هر کدام یک بســتری را 
گزارش کردند. اما در 9 استان یعنی البرز، کرمانشاه،  
اردبیل، ایالم، خراسان شــمالی، بوشهر، سمنان، 
کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان آمار 
بستری بیماران صفر بوده است.روند کاهشی کرونا 

در کشور از 15اسفند آغاز شده و حاال در بهترین 
وضعیت قرار گرفته است؛ این نکته ای است که پیام 
طبرسی، دبیر کمیته تخصصی تشخیص و درمان 
کووید-19 به آن اشــاره می کند و به همشهری 
می گوید: »آمارها خوب است، اما نیاز به پایش جدی 
داریم تا درصورت افزایش بار بیمــاری، اقدامات 
کنترلی تشدید شــود.« به گفته طبرسی، موارد 
کنونی فوتی، مربوط به بیماران بدحال بستری در 
آی سی یوست: »تعداد این بیماران اکنون به شدت 
کاهش پیدا کرده و به زیر هزار نفر رسیده است. در 
گذشته این آمارها 7هزار نفر بود و آمار فعلی مناسب 
است. دلیل بستری این افراد هم لزوما کووید-19 
نیست و بسیاری از آنها دارای بیماری های زمینه ای 
هستند و همین مســئله منجر به بستری آنها در 
بخش مراقبت های ویژه شده است.« او درباره اینکه 
چند درصد از این بیمــاران احتمال فوت خواهند 
داشت هم می گوید: »به هر دلیل برای هر بیماری  
باید تعدادی مرگ روزانه را درنظر گرفت و اکنون 
برای کووید-19 این میزان فوتی قابل قبول است.« 
طبرســی درباره اینکه آیا ایران در مرحله عبور از 
پاندمی قرار دارد؟ توضیح داد: »وضعیت کشــور 

شمارش معکوس برای پایان کرونا 
در یک روز گذشته  29استان  بدون مرگ و 9 استان بدون بستری کرونایی بودند

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

مجوز استخدام 25هزار دانشجو معلم 
جدید صادر شد

ظرفیت پذیرش دانشجوی معلم افزایش یافت و به 25هزار نفر رسید. 
خبری که یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش روز گذشته اعالم کرد و 
گفت: »افزایش پذیرش دانشجو معلم از 3هزار نفر به 25هزار نفر، اتفاق 
بسیار خوبی از نظر کمیت اســت و باید محل رشته و جنس دانشجو 
معلمان هرچه سریع تر مشخص شــود. البته مکاتبه ای با دولت برای 
جذب 2هزار دکتر معلم در دانشگاه فرهنگیان هم داشتیم و سهمیه 
اعالم شده برای جذب دکتر معلمان به تدریج انجام خواهد شد.«  وزیر 
آموزش و پرورش درباره تامین فضا در دانشگاه فرهنگیان هم بیان کرد: 
»در گذشته آموزش و پرورش به وزارت علوم کمک کرده و انتظار می رود 
با توجه به افزایش جمعیت دانشجو معلمان در مراکز آموزشی و کمبود 
فضاهای آموزشی در این دانشگاه، وزارت علوم حامی دانشگاه فرهنگیان 
باشد.« او همچنین درباره نحوه استخدام افراد در آموزش و پرورش و 
حق التدریس بودن جمع زیادی از کارکنان و فعاالن در دستگاه های 
مختلف، توضیح داد: »آموزش و پرورش بیشترین مجوز استخدام نیرو 
در دستگاه های دولتی را دارد. نیاز به معلم برای آموزش و پرورش یک 
ضرورت است و دانشگاه فرهنگیان، محل تربیت و ورود معلم از سوی 

استادان مجرب به دستگاه عظیم آموزش و پرورش است.« 

افزایش حق بیمه ساالنه در سال 1401
سرانه حق بیمه هر نفر در ســال جاری حدود 90هزار تومان در ماه و 
حدود یک میلیون  و80هزار تومان در ســال خواهد بود. این خبری 
است که مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه 
سالمت اعالم کرد و به ایسنا گفت: »سال گذشته سرانه بیمه یکساله 
برای هر نفر حدود 600هزار تومان بود و این رقم اکنون افزایش پیدا 
کرده است. این سرانه افرادی است که خود را بیمه می کنند و اگر مثال 
فردی بیمه گذار داشته باشد، قانون خاص خود را دارد و سهم پرداختی 
هر یک از طرفین مشخص است.« رضایی درباره برقراری پوشش بیمه 
روی تخت بیمارستان )برای افراد فاقد بیمه درمانی( هم بیان کرد: »با 
توجه به اینکه مجددا موضوع ارزیابی وسیع پس از شیوع کرونا مطرح 
شده است، جایگزین مصوبه ستاد کرونا مبنی بر برقراری پوشش بیمه 
روی تخت می شود؛ زیرا کرونا به یک شرایط کنترل شده رسیده و باید 
به قوانین جاری بازگردیم که همین پیشنهاد دهک بندی است. در 
واقع به جز 3 دهک درآمدی پایین که رایگان بیمه می شوند، دهک 
چهارم، 10درصد در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند، دهک 
پنجم و ششم 25درصد، دهک هفتم و هشتم 50درصد و دهک نهم 
و دهم 100درصد حق بیمه را خودشان پرداخت کنند. البته پوشش 
بیمه روی تخت بیمارستان به شکل رسمی هنوز حذف نشده است، 
اما این امر با قوانین بیمه سازگار نیست؛ زیرا افراد می بایست پیش از 
هرگونه حادثه ای خود را بیمه کنند.« او درباره سهم بیمه ها در پرداخت 
هزینه های درمانی هم گفت: »همچنان در بخش سرپایی سهم بیمه در 

پرداخت ها 70درصد و در بخش بستری 90درصد است.«

امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری

 یارانــه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی به غیر از 
یارانه نــان و دارو اســت. هیــچ صنف و 
تولیدکننده ای حق افزایش خودسرانه 
قیمــت کاالهــا را نــدارد. ممکن اســت 
واحــد تولیــدی بگویــد کــه اقــام اولیــه 
افزایــش یافتــه اما ایــن موضــوع فردی 
نیســت و تولید کننده می تواند آن را به 
سازمان حمایت پیشنهاد دهد. )مهر(

سیدحسین صفوی
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی 

در ۷ســال گذشــته ۷هــزار و ۹۵۰پروتز 
حلزون شــنوایی از ســوی هیــأت امنای 
صرفه جویــی ارزی بــه مراکــز کاشــت 
حلــزون سراســر کشــور تحویــل شــده، 
ولــی کمتــر از 2۰درصــد از بودجه هــای 
مصوب برای خرید پروتز به هیأت امنا 
تخصیص یافته و سازمان  های بیمه  گر 
برای پوشــش بیمــه تجهیــزات اقدامی 

نکرده اند. )ایرنا(

با ۶۶۵کاس درس دیروز توسط بنیاد 
برکت با حضور وزیــر آموزش و پرورش 

افتتاح شد.
۱۵۰
مدرسه

را بنیاد برکت به آمــوزش و پرورش تعهد 
ســاخت داده کــه 18۰۰ مدرســه تاکنــون 

آماده و تحویل داده شده است.
۲۷۰۰
مدرسه

طرح اقتصادی و ۶۰۰هزار فرصت شغلی 
 بنــا بــه اقدامــات ســتاد اجرایــی فرمــان

امام )ره( انجام شده است.
۲۰۰
هزار

و 1۳بیمارســتان و 2۰۰مرکــز بهداشــت 
در مناطــق محــروم ســاخته شــده و بــه 

بهره برداری رسیده است. )مهر(
۱۸۸۰
مسجد

نقل قول 

عدد خبر

وابســته به وضعیت دنیاســت و زمانی می توانیم میز خبر
چنین ادعایی داشته باشــیم که در سایر کشورها 
وضعیت ثبات رقم خورده باشــد. هم اکنون چین 
در حال اجرای قرنطینه های شــدیدی اســت و 
هنوز مشــخص نیســت که چــرا چینی ها این 
محدودیت های ســختگیرانه را اجرا می کنند. به 
هر صورت اعالم ورود به فاز پایان پاندمی در ایران 
تا زمانی که نسبت به وضعیت کووید در دنیا ثبات 
وجود ندارد، کار اشتباهی است.« او همچنین درباره 
ضرورت تزریق دوز یادآور با وجود شرایط مناسب 
در کشور هم می  گوید: »کسانی که هم اکنون بیشتر 
بستری می شوند، جزو بیماران دارای نقص سیستم 
ایمنی یا افراد سالمند باالی 70سال هستند. درباره 
این افراد ممکن اســت واکسن ها اثربخشی کامل 
نداشته باشــند و برای آنها باید دوز یادآور تزریق 
شود. اما درباره سایر افراد و گروه های سنی پایین تر 

هم اکنون تزریق این واکسن ضرورتی ندارد.« 

ثبت باالترین مرگ و بستری کرونا در منطقه4 تهران
روز گذشته علیرضا زالی، فرمانده مقابله با کرونای 
تهران هم تأکید کرد که تصور پایان کرونا، اشتباه 
راهبردی اســت. او در شصت وســومین جلسه 
شورای شــهر تهران گفت: »پیک پنجم یکی از 
سخت ترین امواج بیماری کرونا بود، اما در دوران 
کرونا هیچ یــک از مراجعه کنندگان با مشــکل 
روبه رو نشــدند و تمام افراد خدمات مناســبی 
دریافــت کردند.« او در ادامــه صحبت هایش با 
اشاره به بررســی های انجام شده از میزان مرگ 
و بستری کرونا در مناطق مختلف تهران، ادامه 
داد: »یکی از چالش هایی که ما در بیماری کرونا 
با آن روبه رو بودیم تمرکــز جمعیتی در تهران 
بود که در برخی از مناطق ما با تمرکز جمعیتی 
باالیی روبه رو بودیم؛ مثال منطقه4 شــهر تهران 
که نزدیک به یک میلیون و 100هزار نفر جمعیت 
دارد در دوران کرونا همواره نقطه داغ ما در بحث 
کووید-19 به شــمار می رفت؛ به طوری که چه 
در بخش بســتری و چه در حوزه مرگ ومیر ما 

بیشترین آمار را در منطقه4 داشتیم.«
 فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به 
اینکه از آغاز کرونا، 118بیمارستان در تهران درگیر 
این بیماری شــدند، افزود: »67درصد از خدمات 
در ارتباط بــا بیماری کرونا در بیمارســتان های 
دانشــگاهی و بقیه هم در بیمارستان های تأمین 
اجتماعی، ارتش و... ارائه شده و این مسئله می تواند 
به عنوان یک رکورد ملی و حتی بین المللی به شمار 
رود. در تهران از آغاز کرونا 5میلیون و400هزار نفر 
با عنوان این بیماری به مراکــز درمانی مراجعه و 
2میلیون و700هزار نفر خدمــات الزم را در این 

حوزه دریافت کردند.«
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سارقان عجیب پایتخت

نانوایی های متخلف زنجانی شناسایی شوند
با اجرای طرح آزمایشی تخصیص یارانه نان به نانوان ها در شهر 
زنجان، عده ای از افراد این صنف دست به تقلب زده اند و از اقوام و 
فامیل و آشنایان خود خواسته اند با کارتخوان آنها کارت کشیده 
و در ازای آن پول نقد بگیرند تا به این ترتیب آمار فروش نانوایی 
باال رفته و در نتیجه یارانه بیشتری به نانوا تعلق بگیرد چرا که 

در ازای تعداد فروش نان به نانواها یارانه تعلق خواهد گرفت.
شاطر کاظمی از زنجان 

سن استخدام های دولتی معقول تر و عادالنه شود
تعداد زیادی جوان آماده به کار هستند که شغلی ندارند و به دلیل 
قرار گرفتن در محدوده ســنی خاص نمی توانند در شــرایط 
استخدام دولتی قرار گیرند. درحالی که عده ای به روزگار پیری 
رسیده اند و چون در استخدام هستند هنوز شاغلند. مسئوالن 
تدبیری کنند که جوانان به خصوص متولــدان دهه 60قبل از 
ورود به 40سالگی استخدام شوند و از شمار بیکاران کاسته شود.
سینا از تهران 

کارت منزلت بازنشستگان اصفهان کارآمدتر شود
شورای شهر اصفهان نســبت به کارآمدتر کردن کارت تکریم 
بازنشســتگان اقدام کند و امکان اســتفاده از این کارت ها در 
متروی اصفهان و همچنین امکان اســتفاده بیش از دو نوبت 
اتوبوس شــهری به صورت نیم بها در هر روز و استفاده رایگان 
برای بازنشســتگان دارای کارت منزلت یا کارت شهروندی را 

فراهم کند.
محمود بلیغیان از اصفهان

بهزیستی بیماران فنیل کتونوری یا همان )پی کی یو( را تحت 
پوشش بگیرد

بیماری )پی کی یو( یک بیماری ارثی است که از والدین به فرزند 
منتقل می شــود و مربوط به کمبود نوعی آنزیم در کبد نوزاد 
است. در سال های اخیر تهیه شیر و غذای مخصوص این نوزادان 
بسیار سخت است و تقاضا می شود بهزیستی این کودکان را مورد 
پوشش قرار دهد تا از حمایت های بهزیستی برای تهیه شیر و 

غذا بهره مند شوند.
اصیلی از بیرجند

اضافات جدید حقوق بازنشستگان در حقوق اردیبهشت 
هم لحاظ نشد

کارگر بازنشسته و مســتأجر با 2فرزند دانشــجو هستم که 
کمرم زیر بار گرانی و نداری خرد شده است. امیدم به افزایش 
حقوق های ســال جاری بود که آن هم تا کنون محقق نشده 
اســت و واریز حقوق اردیبهشت ماه نشــان داد هنوز اضافه 
حقوق های سال 1401لحاظ نشده اســت. چرا این امر مهم 
که از بهمن ماه سال گذشــته در مورد آن حرف زده اند مدام 

به تعویق می افتد؟
خجسته از تهران

سازمان جنگل ها و محیط زیســت به وظایف شان درست 
عمل کنند

ساالنه بودجه و حقوقی به ســازمان جنگل ها و محیط زیست 
تخصیص می یابد کــه به هرحال بیت المال اســت ولی این دو 
سازمان در انجام وظایف شان موفق نیستند چرا که اگر چنین 
بود وضع منابع طبیعی و محیط زیست کشور به اینجا نمی رسید.
خوشنام از ساری

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

محاکمه قاتل شیما در دادگاه کیفري
بهلول، مردي که متهم است 
دختري 16 ساله به نام شیما 
را در خانه اش به قتل رسانده و 
جسدش را در باغچه به خاك 
سپرده است هرچند توانست 
با پرداخت دیــه از پدر و مادر 
مقتول رضایت بگیــرد اما به 
لحاظ جنبه عمومي جرم در 

دادگاه محاکمه شد.
به گزارش همشهري، شیما که همراه پدر و مادرخوانده اش 
در شــرق تهران زندگی می کرد روز 26مردادماه سال98 از 
خانه خارج شد و دیگر برنگشــت تا اینکه معلوم شد دختر 
16ساله آخرین بار در ترمینال بیهقی دیده شده است. بررسی 
دوربین های ترمینال نشان می داد که او سوار یک خودروی 
پژو که راننده اش مردی مسن بود شده است. این مرد که بهلول 
نام دارد احضار شــد و تحت بازجویی قرار گرفت اما مدعی 
شد دختر نوجوان را چند خیابان آن طرف تر پیاده کرده و از 

سرنوشت او بی اطالع است.
با گذشت 15 ماه از مفقود شدن شیما پدرخوانده اش همچنان 
پیگیر این ماجرا بود تا اینکه با درخواست او و دستور رئیس 
وقت قوه قضاییه این پرونده بار دیگر به جریان افتاد و بهلول 
بازداشت شد. این بار مأموران در بازرسي از باغچه خانه بهلول 
جسد دختر 16 ساله را کشف کردند. به این ترتیب این مرد 

بعد از ماه ها به قتل شیما اعتراف کرد.
در شرایطي که تحقیقات از متهم ادامه داشت بررسي ها نشان 
داد که پدر و مادر واقعی شیما در مشهد زندگی می کنند. آنها 
زمانی که دخترشان چند روز بیشتر نداشت سرپرستی او را به 
زن و شوهری که فرزندی نداشتند سپرده بودند. مادر شیما 
که در این سال ها او را ندیده بود مدتي بعد در مقابل دریافت 
دیه قاتل دخترش را بخشید و تالش ها براي پیدا کردن پدر 

شیما همچنان ادامه داشت.
با جلب رضایت اولیاي دم پرونده قتل شیما براي رسیدگي به 
جنبه عمومي به شعبه هفتم دادگاه کیفري یک استان تهران 
فرستاده شد. در این جلسه که صبح دیروز برگزار شد پدر شیما 
که شناسایي شــده و خود را به دادگاه رسانده بود اعالم کرد 
بهلول را بخشیده است. در ادامه نوبت به متهم به قتل رسید تا 
از خود دفاع کند. او گفت: شیما خودش سوار ماشین من شد 
و او را به خانه ام بردم.او چند روز در آنجا بود تا اینکه یک روز 
با هم بحث مان شد و من شالش را دور گردنش انداختم واو را 

خفه کردم و بعد هم جسد را در باغچه دفن کردم.
به دنبال دفاعیات متهم ختم جلسه اعالم شد و در حالي که 
قصاص در این پرونده منتفي شده قرار است قضات دادگاه راي 

خود را به لحاظ جنبه عمومي جرم اعالم کنند. 

مرگ مرموز دختر جوان پیش از عقد
مرگ مشــکوك دختری جوان، چند روز پیش از نشستن پای 
ســفره عقد بازپرس جنایی پایتخت را در برابر معمایی پیچیده 
قرار داد و باعث دستگیری نامزد او و آغاز تحقیقات درباره علت 

اصلی فوتش شد.
به گزارش همشــهری، ســاعت 4صبح دیروز افســر نگهبان 
کالنتری112ا بوســعید که از مرگ مشکوك دختری جوان در 
خانه اش با خبر شده بود با قاضی ساسان غالمی، بازپرس کشیک 
دادسرای امور جنایی تماس گرفت و این حادثه را گزارش کرد. 
آنطور که او می گفت این دختر 33ساله بر اثر مسمومیت جانش 
را از دســت داده بود اما هنوز به درستی معلوم نبود که او چطور 
جان باخته است. در این شرایط بود که به دستور بازپرس جنایی 
گروهی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت برای بررسی 

ماجرا راهی محل حادثه شدند.
زمان وقوع حادثه نامزد متوفی که جوانی 36ساله است در خانه 
حضور داشت و او بود که از همسایه ها و اورژانس درخواست کمک 
کرده بود. به همین دلیل وی تحت بازجویی قرار گرفت تا جزئیات 

بیشتری از مرگ نامزدش مشخص شود.
مرد جوان کــه مهنــدس الکترونیک اســت و در کارخانجات 
پروژه های فنی انجام می دهد، گفت: 8مــاه قبل از طریق یکی 
از دوســتانم با نامزدم آشنا شــدم. او فوق لیسانس روانشناسی 
داشــت و قبال کار می کرد اما مدتی بود که بیکار شده بود. ما در 
مدت کوتاهی به یکدیگر عالقه مند شــدیم و قرار بود به زودی 

ازدواج کنیم.
او ادامه داد: قرار بود تا چند روز دیگر پای سفره عقد بنشینیم و 
زندگی مشترك مان را شــروع کنیم اما چون برای من کاری در 
یکی از شهرهای شمالی پیش آمد عقد را عقب انداختیم تا به کارم 
برسم. کار مربوط به یکی از کارخانجات می شد و چون چند روزی 
زمان می برد نامزدم هم با من آمد و صاحبکار ویالیی در اختیارمان 
گذاشت. چند روز در آنجا بودیم تا اینکه کار من تمام شد و شب 
قبل از حادثه به سمت تهران به راه افتادیم. در راه چون گرسنه 
شده بودیم در یک رستوران بین راهی دیزی خوردیم؛ اما چند 
ســاعت بعد فهمیدیم که هر دو نفرمان مسموم شده ایم. حدود 
ساعت 6صبح بود که به خانه رسیدیم اما حال هیچ کدام مان خوب 
نبود. من دچار حالت تهوع شده بودم و هرچه می گذشت حالم 
بدتر می شد تا اینکه در دستشویی باال آوردم و رفتم تا بخوابم اما 
نامزدم با عصبانیت سراغم آمد و گفت چرا دستشویی را نشستی. 
حالم خوب نبود اما با همان شرایط دستشویی را شستم و دوباره 
برگشتم که بخوابم. با این حال نامزدم هنوز عصبانی بود و گفت 
تو مرد تمیزی نیستی و نمی توانم در این شرایط با تو زندگی کنم. 
او وسایلش را جمع کرد و اصرار داشت که می خواهد برود. اما من 
گفتم تا حالم خوب نشود اجازه نمی دهم از خانه بیرون برود. این 
مرد ادامه داد: چند ساعت بعد او دوباره گفت می خواهد برود. من 
دستش را گرفتم اما او گفت اگر اجازه ندهم از خانه خارج شود 
خودش را می کشد. من آمدم خوابیدم و او هم بعد از چند دقیقه 
خوابید اما چند ســاعت بعد متوجه شدم که بدنش سرد شده و 
روی دســتانش لکه های عجیبی وجود دارد. با اورژانس تماس 
گرفتم و همزمان از همسایه ها کمک خواستم اما چند دقیقه بعد 
معلوم شد که همسرم فوت شده است. به دنبال اظهارات این مرد 
پیکر متوفی برای انجام معاینه های دقیق تر به پزشــکی قانونی 
منتقل شد و بررسی های اولیه نشان می دهد او نوعی قرص مصرف 
کرده است اما هنوز به طور دقیق علت فوت او مشخص نیست. در 
این شرایط بازپرس جنایی دستور بازداشت نامزد متوفی را صادر 
کرد تا با انجام تحقیقات علت جان باختن زن جوان مشخص شود.

یادداشت

کوتاه از حادثه

گزارش

833مجرم در تازه ترین مرحله از طرح رعد دستگیر شدند 

ماموران پلیس پیشگیری پایتخت با اجرای پنجاه وپنجمین مرحله از طرح 
رعد بیش از 800مجرم را دستگیر کردند؛ متهمانی که برخی از آنها روایت های 

عجیبی از سرقت های سریالی خود مطرح کردند. 
به گزارش همشهری، در روزهای گذشته مأموران پلیس پیشگیری تهران عملیات  مختلفی 
در محله های پایتخت کلید زدند که هدف آنها دستگیری سارقان و قاچاقچیان کاال بود. 
به گفته سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران، با اجرای این طرح بالغ بر 3هزار و 
900قلم اموال مسروقه کشف و با دستگیری 833مجرم، 33باند سرقت منهدم شد. وی 
ارزش اموال مسروقه مکشوفه را دست کم 24میلیارد و 500میلیون تومان اعالم کرد و 
افزود: از متهمان 139دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، 3قبضه سالح جنگی و 

شکاری و 58قبضه سالح سرد که عمدتًا در سرقت ها و زورگیری ها مورد استفاده قرار 
می گرفت، کشف شده است. به گفته فرمانده انتظامی تهران 32درصد از سارقان بازداشت 
شده در این طرح سارق قطعات، لوازم و تجهیزات وســایل نقلیه، 19درصد سارق اماکن 
خصوصی و دولتی، 9درصد قاپ زن، 4درصد سارق آپارتمان و ویال و 18درصد سارق مغازه، 
وسایل نقلیه، سیم و کابل برق، دریچه های فاضالب و لوازم ترافیکی بوده اند و مابقی نیز 

هنگام سرقت بازداشت شده اند. 
رئیس پلیس تهران در ادامه از کشــف یک هزار تن برنج، روغن و شــکر احتکار شده از 
2انبار بزرگ در جنوب تهران خبر داد و گفت: همکارانم در حوزه پلیس امنیت اقتصادی 
به منظور برخورد بــا محتکران و مقابله بــا قاچاق کاال موفق به شناســایی این انبارها 
شــده و در بازرســی آنجا بیش از 30تن آرد و حدود یک هزار تن برنج، روغن و شــکر 
 کشــف کردند که پرونده تمامی مجرمان دستگیر شــده در اختیار مراجع قضایی قرار 

گرفته است.

زن کیف قاپ، فرزندش سقط شد
در بین مجرمان دســتگیر شده مردی اســت که با همدستی 
همسرش دست به کیف قاپی های سریالی می زد. عجیب اینکه 
همسر او باردار بود و با این شرایط راهی سرقت  می شد، اما هنگام 
فرار از دســت پلیس زمین خورد و همین اتفاق به قیمت مرگ 

جنینش تمام شد. گفت وگو با شوهر این زن را بخوانید.

با چه شگردی سرقت می کردید؟ 
من و همسرم ســوار بر موتور در خیابان ها پرســه می زدیم و به محض 
شناســایی طعمه به ســمتش می رفتیم. اغلب، طعمه هایمان را از میان 
زنان و دختران انتخاب می کردیم و پس از آنکه به آنها نزدیک می شدیم 
همسرم که ترك موتور نشسته بود، کیف را می قاپید و فرار می کردیم. البته 

گاهی اوقات هم پیش می آمد که از پسران سرقت می کردیم. اگر بخت با 
ما یار بود محتویات کیف، پول، طال یا کارت عابربانکی بود که رمزش روی 
آن نوشته شده بود. گاهی وقت ها هم بدشانس بودیم و یک مشت کارت 
بدون رمز گیرمان می آمد. همه  چیز بســتگی به روزش داشت که آیا روز 

خوش شانسی برای ما بود یا بدشانسی! 
سرقت، پیشنهاد تو بود؟

بله، اما همسرم هم از آن استقبال کرد. درواقع اصرارها و توقع های مالی 
بیش از حد او باعث شد که من وسوسه سرقت به جانم بیفتد.

ایده سرقت چطور به ذهنتان رسید؟
یک شــب بچه هایمان خواب بودند و ما، یعنی من و همســرم ســرگرم 
تماشای یک فیلم خارجی بودیم. داســتان فیلم درباره خانم و آقایی بود 
که زن و شوهر بودند و برای به دست آوردن پول سوار موتور شده و سرقت 
می کردند. همان لحظه فکر ســرقت به ذهنم رسید و با همسرم در میان 

گذاشــتم. او هم دیگر بی خیال نشــد و آنقدر اصرار کرد تا اینکه باالخره 
دلمان را به دریا زدیم و راهی سرقت شدیم.

سابقه داری؟
نه من سابقه دارم و نه همسرم. این نخســتین بارمان بود که در زندگی 
مرتکب خالف می شدیم که کار دست خودمان دادیم و اشتباه بزرگمان 

باعث شد فرزندمان را از دست بدهیم.
مگر چه اتفاقی افتاد؟

همســرم چهارمین فرزندمان را باردار بود. حدود 4ماهش بود که راهی 
سرقت شدیم. در آخرین سرقت، گشت پلیس ســر بزنگاه ما را دید و به 
تعقیبمان پرداخت. همسرم برای فرار از پلیس از روی موتور به پایین پرید 
تا از سمت دیگر فرار کند، اما چون من سرعتم باال بود باعث شد به شدت 
مصدوم و فرزندمان سقط شود. حاال که فکر می کنم می بینم تصمیم مان 

خیلی اشتباه بود.

مکث

قاتل فراری که چند روز قبل در آذربایجان شرقی دست به 
جنایت زده و گریخته بود، پس از چنــد روز فرار در یکی از 
استان های مرکزی دستگیر شد. به گزارش همشهری، این 
جنایت روز چهارم اردیبهشت ماه امسال در یکی از محله های 
شهرستان ســراب واقع در اســتان آذربایجان شرقی اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بــود که 2نفر از مدتی قبل با یکدیگر 

دچار اختالف شده بودند تا اینکه با باالگرفتن این اختالفات 
با هم درگیر شدند و در این درگیری یکی از آنها با ضربه چاقو 
دیگری را به قتل رساند و فراری شد. با اعالم خبر وقوع این 
قتل، تحقیقات پلیس در این باره آغاز شد. آنطور که شواهد 
نشــان می داد متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت به استان 
دیگری گریخته بود. با وجود این هنوز معلوم نبود که او کجا 

مخفی شده اســت. تحقیقات پلیس در این باره ادامه یافت 
تا اینکه سرانجام مأموران توانســتند با شناسایی مخفیگاه 
متهم در یکی از استان های مرکزی، با نیابت قضایی به آنجا 
رفته و قاتل فراری را دستگیر کنند. سرهنگ علی اسدیان، 
فرمانده انتظامی شهرستان سراب در این باره گفت: همکارانم 
با اشراف اطالعاتی و انجام تحقیقات پلیسی موفق شدند در 
کمترین زمان ممکن متهم را دستگیر کنند. هم اکنون متهم 
در بازداشت به ســر می برد و تحقیقات برای مشخص شدن 

جزئیات بیشتر این جنایت ادامه دارد.

اعضای باند سرقت که با ورود به خانه های شهروندان 
کرج و تهدید چاقو دست به ســرقت طالها و اموال 

باارزش آنها می زدند دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، تحقیقات کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان البرز برای دستگیری این باند به دنبال 
شکایت چند مالباخته شروع شد. بررسی اظهارات 
شاکیان نشان می داد که سرنشینان 2دستگاه خودرو 
سواری پس از شناسایی خانه های مورد نظرشان با 
روش های مختلف وارد خانه ها می شدند و با تهدید 
چاقو و قمه، دســت وپای آنها را بســته و در یکی از 
اتاق ها زندانی می کردند. سپس طعمه هایشان را به 
مرگ تهدید کرده و مجبورشان می کردند که محل 
نگهداری طالهــا، پول های نقد و لــوازم باارزش را 
نشان شــان دهند. پس از آن نیز با سرقت این اموال 
متواری می شدند. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز درباره جزئیات دستگیری 
این باند گفت: درحالی که سرقت های سریالی دزدان 
باعث ایجاد جوی از ناامنی در محله های مختلف شهر 
شــده بود، تیمی از کارآگاهان وارد عمل شدند و با 
حضور در محل های سرقت و بررسی های تخصصی 

موفق شدند سرنخ هایی از دزدان به دست آورند.
وی ادامه داد: پیگیری این سرنخ ها کارآگاهان را به 

3عضو باند رســاند که مخفیگاه آنها در شهرستان 
شــهریار بود. به این ترتیب تیم های عملیاتی راهی 
شهریار شدند و در جریان عملیات جداگانه و همزمان 

موفق شدند همه آنها را دستگیر کنند.
ســرهنگ نادربیگی با اشــاره به اعتراف متهمان به 
18 فقره سرقت منزل در سطح استان البرز گفت: در 
ادامه تحقیقات کارآگاهان مشخص شد که متهمان 
دستگیر شــده با ســرکردگی یکی دیگر از سارقان 
سابقه دار و خطرناك اســتان، در ماه های اخیر حین 
انجام سرقت در شهرستان ســاوجبالغ با مأموران 
انتظامی درگیری مسلحانه داشــته و متواری شده 
بودند که با اقدامات پلیســی صورت گرفته از سوی 
اداره عملیات ویژه، سر کرده باند سارقان نیز در یکی 
از روستاهای شهر هشتگرد شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضایی دستگیر شد. وی از دستگیری 4 مالخر 
که اموال مسروقه را از این باند می خریدند خبر داد 
و گفت: در بازرسی مخفیگاه متهمان مقداری اقالم 
مســروقه ازجمله چند تخته فرش ابریشمی گران 
قیمت و شمش مس قیمتی کشف شد. به گفته وی، 
همه مالباختگان این پرونده شناســایی شــده اند و 
متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

قدرت نمایی پس از سرقت 
شایان مجرم 28ساله ای است که دوستانش 
او را پشــه صدا می زنند. او به اتهام سرقت 
گوشی دختران و پسران نوجوان دستگیر 
شــده و می گوید بعــد از ســرقت مقابل 
دوربین های مداربسته ای که در محل سرقت 

وجود داشت به قدرت نمایی می پرداخت.

چرا معروف به پشه هستی؟
من ورزشــکارم، پارکور کار می کنم و اســتعداد 
ویژه ای در پــرش از ارتفاع دارم؛ بــه همین دلیل 

دوستانم به من می گفتند پشه! 
چطور شــد کــه یک 

ورزشکار تبدیل به سارق شد؟ 
همه  چیز دست به دســت هم داد تا من سر 
از دنیای ســارقان درآوردم. اول دوستان 
ناباب، من در محله ای بزرگ شدم که همه 
خالفکارند. یک روز که با دوســتانم دور هم 
جمع شــده بودیم، آنها نقشــه سرقت منزل 
کشیدند و وقتی به من هم پیشنهاد همکاری 
دادند، برای اینکه کم نیاورم وارد بازی آنها شدم 
و به این ترتیب بود که از چند سال قبل تبدیل 
به سارق شده ام. البته وقتی برای نخستین بار به 
زندان افتادم از زندگی پشت میله های زندان 
ترســیدم؛ چراکه روزهای سختی را پشت سر 
گذاشــتم، اما پس از آزادی متوجه شدم که 
همســرم به صورت غیابی طالق گرفته و من 
که دچار شکســت بزرگی شــده بودم به دام 
اعتیاد افتادم و مواد، زندگــی ام را نابود کرد و 
پس از آن هم سرقت می کردم که هزینه مواد 

را تامین کنم.
همیشــه از خانه ها سرقت 

می کردی؟
نه. اول با سرقت از خانه ها شروع کردم، اما این بار 
که دستگیر شدم به خاطر گوشی قاپی بود. گوشی 
موبایل دختران و پســران نوجــوان را می قاپیدم. 
نوجوانانی که مقابل خانه هایشــان سرگرم بازی با 
گوشی بودند را شناسایی می کردم و در یک چشم 
برهم زدن گوشی را از دستشان می قاپیدم. پس از 
سرقت هم مقابل دوربین های مداربسته  می رفتم و 
با نشان دادن پشت بازوهایم قدرت نمایی می کردم.

چرا؟
بیشتر تحت تأثیر توهم شیشــه بود. البته ماجرای 
یک شــرط بندی عجیب هم مطرح بود. یک روز که 
با دوستانم دور هم جمع شــده بودیم شروع کردیم 
به کری خوانی برای یکدیگر. بعد قرار شد هرکدام از 
ما یک خالف عجیب که شگفت انگیز و خاص باشد، 
انجام بدهیم؛ در غیراین صورت باید تا یک هفته لباس 
زنانه به تن می کردیم و در محل می چرخیدیم. من 
هم برای خودنمایی و کم کردن روی دوستانم، گفتم 
که گوشی قاپی و بعد مقابل دوربین ها قدرت نمایی 
می کنم. به ایــن ترتیب پس از ســرقت از نوجوانان 
مقابل دوربین ها می رفتم و خودنمایی می کردم غافل 
از اینکه دوربین چهره مرا که ســابقه دار بودم، ثبت 

می کرد و همین باعث دستگیری ام شد.
چند سابقه کیفری داری؟ 

تا حاال 5 بار دســتگیر شــده ام. من آدم حســابی 
بودم، زندگی خوبی داشــتم، فوق دیپلم برق دارم، 
ورزشکارم، اما همین رفیق بازی و خودنمایی مقابل 
دوستانم زندگی ام را به نابودی کشاند. همسرم که 
عشق زندگی ام بود را از من گرفت، من آنقدر عاشق 
او هستم که تاریخ تولدش را روی دستانم تتو کرده ام 
)دستش را که تاریخی روی آن خالکوبی شده نشان 
می دهد(. دلم می خواهد توبــه کنم و دور خالف را 

خط بکشم. شاید با این کار همسرم برگردد.

گفت وگو1

سرقت با تیر و کمان
احمد، سرایدار ساختمانی مجلل در شمال تهران بود که نقشه کشید با تهیه تیر وکمان 
سراغ خودروهای مدل باال در خیابان های نیاوران و کامرانیه برود و از آنها سرقت کند، اما 

این سرقت ها را چطور انجام می داد؟

با تیر و کمان چه می کردی؟
من این شیوه را در زندان یاد گرفتم. سنگی را با کمان به سمت شیشه خودروهای مدل باال پرتاب 
می کردم که باعث شکستن شیشه می شد. بعد به سرعت برق در ماشین را باز می کردم و وسایل 

داخلش را سرقت می کردم.
چه ماشین هایی؟

از بنز و بی ام دبلیو گرفته تا هیوندا و تویوتا.
به همین راحتی شیشه ماشین ها می شکست؟

به همین راحتی که نیست. هر کاری سختی خودش و راز و رمزهای خودش را دارد. 
من از یک خالفکار قدیمی راه و روش سرقت با این شگرد را یاد گرفتم و هزینه آموزش 

را هم پرداختم. اما اجازه بدهید درباره روش آن چیزی نگویم. بدآموزی دارد!
چقدر هزینه برای یادگیری پرداخت کردی؟

500هزارتومان با تخفیف! راستش اول مبلغ را باال می گفت، آنقدر با او چانه زدم تا راضی 
شد 500هزارتومان از من بگیرد. چون موادش را تامین می کردم و یک جورهایی مدیون 
من بود به همین دلیل حاضر شد با این مبلغ کم یکی از روش های حرفه ای برای سرقت را 

به من آموزش بدهد.
از داخل ماشین ها چه چیزهایی سرقت می کردی؟

بستگی داشت. هرچه می توانستم در فرصت کمی که داشتم سرقت کنم را برمی داشتم. لباس 
و کفش مارك دار، کت و شلوار گران قیمت و بعضی از لوازم  خودرو. گاهی هم پیش می آمد پول 

یا سکه داخل ماشین بود.
چطور دستگیر شدی؟

درست هنگام سرقت. وقتی با تیر و کمان شیشه خودرویی را شکسته و درحال سرقت بودم، 
ناگهان گشت پلیس رسید، مچم را گرفت و دستگیرم کرد.

گفت وگو2

شغل: دزدی
»هرکس شغلی برای خودش دارد؛ شــغل من هم دزدی است.« این، اظهارات عجیب 
سارقی است که به اتهام گوشی قاپی دستگیر شده است. او می گوید از 13سالگی پا در 

دنیای مجرمان گذاشته و معتاد به سرقت شده است. گفت وگو با او را بخوانید:

با چه شگردی سرقت می کردی؟ 
ما یک تیم هستیم که هر بار 2نفرمان سوار بر موتور می شدیم و با پرسه زدن در خیابان ها به 
محض شناسایی طعمه، گوشی موبایلش را می قاپیدیم. من هم معموال نقش ترك نشین 
موتور یا همان گوشــی قاپ را بر عهده داشــتم. می دانید چرا؟ چون تبحر خاصی در 

قاپیدن موبایل افراد دارم.
اما در پرونده ات نوشته شده با تهدید چاقو سرقت می کردی؟

اگر طعمه مان مقاومت می کرد دست به چاقو هم می شدم، اما فقط برای تهدید کسی 
را زخمی نکردم.

طعمه هایتان مرد بودند یا زن؟
من هیچ وقت از زنان سرقت نمی کردم؛ چون دلم نمی آمد.

چرا؟ 
خب، مردها فرق دارند. می توانند کار کنند و دوباره گوشی بخرند. زنان که نمی توانند! 

اما این روزها خیلی از زنان هم کار می کنند؟ 
پس از این به بعد از زن ها هم سرقت می کنم!

سابقه داری؟
من 22 ساله ام و از 13سالگی تاکنون ٧ بار زندان را تجربه کرده ام. آخرین بار هم چند ساعت 

بعد از آزادی بار دیگر دست به سرقت زدم.
چه شد که از 13سالگی پا در دنیای مجرمان گذاشتی؟

هرکس یک شــغلی دارد؛ مثــال شــما خبرنگارید و من هــم شــغل دزدی را انتخاب 
 کرده ام! البته این شــغل آخر و عاقبت ندارد و حاال که دســتگیر شــده ام معلوم نیست 

عاقبتم چه خواهد شد.

بخشش قاتل سرباز شهید پیش از قصاص
مادر شــهید اناری که پســرش هنگام انتقال 
چند متهم با ضربه چاقو به شهادت رسیده بود 
درحالی که قاتل پسرش در یک قدمی چوبه دار 
قرار داشت او را بخشید. به گزارش همشهری، 
شــهید محمدســعید دهقان اناری، ســرباز 
کالنتری 14کرمان بود که روز 19فروردین سال 
139٧درحالی که چند متهم سابقه دار را منتقل 
می کرد با ضربات چاقوی یکی از آنها مجروح و 
به بیمارستان منتقل شد اما پس از 33روز کما 
به شهادت رسید. به دنبال این حادثه متهم در 
دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. این رأی 
در دیوانعالی کشور نیز تأیید شد و قرار بود صبح 
دیروز )سه شنبه( اجرا شود اما لحظاتی پیش از 
اجرای حکم مادر شهید قاتل فرزندش را بخشید. 

او درباره دلیل بخشــیدن قاتل گفت: تصمیم من و پدر شهید برای قصاص قاتل فرزندمان 
قطعی بود. سحرگاه سه شنبه که برای اجرای حکم به زندان رفتم؛ قاتل فرزندم را که گریه 
می کرد برای قصاص آوردند، طناب را به گردنش انداخته، شهادتین و حکمش را خواندند و 
همه منتظر بودند که من چه تصمیمی می گیرم. من گفتم چرا معطلید؛ این بنده خدا دارد 
گریه می کند و من  نمی توانم طاقت بیاورم. کار را تمام کنید و اجازه ندهید بیش از این قاتل 
اذیت شود. زمانی که برای اجرای حکم به کنار چوبه دار رفت نمی دانم چه اتفاقی افتاد یکباره 
به خدا گفتم خدایا! با تو معامله می کنم؛ برای رضای تــو، به احترام حضرت زهرا)س( و به 

حرمت امام حسین)ع( می بخشم. ان شاءاهلل که این کار ما مورد رضایت خدا باشد.

آسیب شناسی گام جدید 
هدفمندسازی یارانه ها 

دولت و تیم اقتصادی آن الزم است نتایج 
مطالعات کارشناسی خود برای اجرای 
طرح را با جامعه نخبگان و دانشگاهی در میان گذاشته و از 

دیدگاه های کارشناسی آنها بهره برداری کنند.
از ســوی دیگر یکی از مســائلی که می توانــد اجرای گام 
جدید هدفمند ســازی  یارانه ها را دچار مشــکل و مخاطره 
کند، عدم اجماع ملی بر ســر ضرورت و نحوه اجرا خصوصا 
در میان نهادهای حاکمیتی و در راس آنها دولت و مجلس 
است. به نظر می رسد هنوز راهبرد و رویکرد مشترکی در این 
خصوص ندارند و مواضع مختلف و متفاوتی در این خصوص 
منتشر می شود که این می تواند اجرای طرح را از ابتدا دچار 
ضعف و سستی کرده و اعتماد عمومی برای همراهی با طرح 

را تضعیف نماید.
 این مسئله زمینه یک مخاطره دیگر را فراهم ساخته و آن 
مشــخص نبودن راهبرد دولت و همچنیــن فراهم نبودن 
مقدمات اجرای طرح اســت به گونه ای که به نظر می رسد 
دولت و تیم اقتصادی به صورت آزمون و خطا رفتار کرده و 
نسبت به نحوه اجرای طرح، برنامه زمانی، راهکارهای جبران 
فشارهای اقتصادی به مردم، اجماع سیاستی نداشته باشد. 

در این صورت بازار شایعات و نگرانی ها افزایش یابد.
این مخاطرات درصورت تداوم می تواند به اجرای موفق طرح 
آسیب زده، اثرات و دستاوردهای آن را تضعیف نماید و زمینه 
چرخیدن در به روی پاشنه گذشــته و در نتیجه هدردادن 
منابع اقتصادی کشــور و آسیب پذیری بیشــتر جامعه را 

موجب گردد.

ادامه از 
صفحه اول

گفت وگو3

ول
مقت

ما، 
شی
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روزنامه تایمز ]انگلیس[

ملکه، غایب مجلس انگلیس 
ملکه انگلیس برای نخســتین بار در ۵۹ ســال گذشته 
در مراســم افتتاح دوره جدید مجلس، حاضر نشد. کاخ 
باکینگهام اعالم کرد که علت غیبــت ملکه الیزابت دوم 
مشکالت حرکتی او بوده است. ملکه انگلیس ۹6ساله است. 

شاهزاده چارلز، ولیعهد، به جای او در مراسم شرکت کرد.

تصاويــر دردنــاك كــودكان 
وحشــت زده اي كه به دســتور 
دونالــد ترامپ توســط ماموران 
مرزي آمريكا از خانواده هاي خود 
جدا مي شدند، در ســال 2018 بسيار جنجالي 
شد. سياست ترامپ براي جدا كردن كودكان از 
مادر و پدرهايي كه به صورت غيرقانوني وارد مرز 
آمريكا شــده  بودند، به عنوان سياستي بازدارنده 
به اجرا گذاشــته شــد، اما جنجال ها باعث شد 
ترامپ با وجود رضايت از نتيجه اين سياست در 
كاهش آمار ورود پناهجويان غيرقانوني، دســت 
از جداسازي كودكان برداشــته و تنها به اجراي 
طرح »پروتكل محافظت از پناهجويان« كه از نظر 
بسياري از سياستمداران غيرقانوني بوده و هست، 
اكتفا كند؛ طرحي كه توقــف اجراي آن، در كنار 
وعده حل بحران پناهجويان در مرز مكزيك، به 
وعده  انتخاباتي جو بايدن تبديل شد. او در كارزار 
انتخاباتي خود با انتقاد از رويكرد افراطي ترامپ 
نسبت به بحران پناهجويان، وعده داد اين طرح 
را كه به قانون »ماندن در مكزيك« شهرت يافته 
متوقف كند؛ وعده اي كــه تنها براي مدتي كوتاه 
محقق شــد و اكنون بدون هيچ تغييري به اجرا 
گذاشته شــده اســت. به نظر مي آيد تالش هاي 
ناموفق بايدن براي حل بحران پناهجويان مرزي، 

تنها به وخامت اين بحران  دامن زده است.

توقف موقتي یك طرح غیرقانوني
جو بايدن كمي پــس از پيــروزي در انتخابات، 
براي محقق ســاختن وعــده انتخاباتــي خود، 
اجراي قانون ماندن در مكزيــك را متوقف كرد. 
خوش بيني كوتاه مدتي كه پس از ورود بايدن به 
كاخ سفيد در ميان پناهجويان ايجاد شد، منجر به 
جهش ناگهاني آمار ورود پناهجويان به مرز  ميان 
مكزيك و آمريكا شد. معضالت اقتصادي مداوم 
در كشــورهاي آمريكاي التين از جمله ونزوئال، 
هندوراس، گواتماال، السالوادور، نيكاراگوئه، كوبا 
و تعدادي از كشــورهاي اروپاي شرقي از جمله 
روماني با آغاز همه گيري كرونا تشديد شده بود و 
بسياري از شهروندان اين كشورها به اميد يافتن 
زندگي بهتــر، روانه مرز آمريكا شــدند. فعاليت 
افسارگسيخته گروه هاي تبهكاري و كارتل هاي 
موادمخدر در كشــورهاي آمريكاي التين عامل 
ديگر افزايش رونــد مهاجرت به ســوي آمريكا 

عنوان شده است. 
بايدن در ابتداي دوران رياســت جمهوري خود، 
طرحي بــراي قانونــي كردن وضعيــت بيش از 
11ميليون پناهجوي غيرقانوني ساكن در آمريكا 
ارائه كرد. اين طــرح در مجلس نمايندگان مورد 
استقبال قرار نگرفت و در ســنا رد شد. اين طرح 

همچنين به اين دليل كه پناهجويان بيشتري را 
براي ورود غيرقانوني به آمريكا تشويق خواهد كرد 
از سوي محافظه كاران مورد انتقاد قرار گرفت. با 
اين همه، نگراني محافظه كاران در دوران بايدن به 
واقعيت تبديل شد و آمار پناهجويان غيرقانوني در 
اين كشور افزايش يافت؛ از اين رو كابينه بايدن به 
اين نتيجه رسيد كه دولت چاره اي به جز اجراي 
دوباره قانون »ماندن در مكزيك« ندارد. همزمان 
دادگاهي در تگزاس به كابينه دستور داد تا زماني 
كه ظرفيت براي نگهداري از پناهجويان در داخل 
خاك آمريــكا افزايش پيدا نكــرده، پناهجويان 
دستگير شده در مرز بايد در كمپ هاي پناهجويي 
شلوغ و پرجمعيت در شــهرهاي مرزي و بد آب  و 
هوا در وضعيتي غيرانساني باقي بمانند تا فرايند 
طوالني مدت رســيدگي به پرونده ها طي شود؛ 
اقدامي كه ناخشــنودي هم حزبي هــاي بايدن، 
فعاالن حقوق پناهجويان و حتي افســران مرزي 

را برانگيخته است.

رشد جمعیت پناهجویان در دوران بایدن
روند ورود پناهجويان غيرقانوني به آمريكا از مرز 
مكزيك طي دهه هاي گذشــته افزايشي نسبتا 
پايدار داشته است. در اواسط سال 2019 با اجراي 
سياست هاي افراطي ترامپ، آمار ورود غيرقانوني 
به آمريكا از جنوب اين كشور كاهش پيدا كرد، اما 

از اوايل سال 2020 دوباره رو به افزايش گذاشت 
و پس از روي كار آمدن جو بايــدن، به اوج خود 
رسيد؛ درحدي كه بيشــترين ركورد ثبت شده 
ماهانه ورود و دستگيري پناهجويان از 144 هزار 
نفر در اواسط ســال 2019 به بيش از 221هزار 
نفر در ماه گذشته رسيد؛ رقمي كه طي 20 سال 

گذشته بي سابقه بوده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، آمار ماهانه ورود و 
دستگيري پناهجويان به مرز در سال جاري 3بار 
از مرز 200هزار نفر گذشــته است. اين درحالي 
اســت كه آخرين باري كه آمار ورود پناهجويان 
غيرقانوني از مرز مكزيك بــه بيش از 200 هزار 
نفر رسيد، سال 2000 بوده است. درحال حاضر 
به صورت ميانگين روزانه 7هــزار پناهجو وارد 
منطقه مرزي ميان مكزيك و آمريكا مي شــوند. 
مقامات مرزي آمريكا با توجه به افزايشي شدن 
روند درخواست پناهندگي در مرز، از ماه گذشته 
خود را براي ورود روزانــه 18 هزار پناهجو آماده 

كرده اند.
يكي از داليل اين ركوردشــكني، تصميم دولت 
بايدن براي بررســي ملغي كردن مقررات دوران 
همه گيري موســوم به قانون »عنــوان 42« در 
مرز بوده است؛  مقرراتي كه براساس آن مقامات 
آمريكايي اجازه دارنــد در دوران همه گيري و با 
هدف جلوگيري از شيوع بيماري،  پناهجويان را 

بدون بررســي قانوني پرونده از مرز بيرون كنند. 
به واسطه اجراي اين مقررات كه به ندرت به اجرا 
گذاشته مي شود، بالغ بر 109هزار نفر در دوران 

ترامپ  از مرز آمريكا اخراج شده اند.

فاجعه در مرز مکزیك
سياست هدايت پناهجويان به مناطق بد آب و هوا، 
شيوه اصلي مرزباني آمريكا در مقابله با پناهجويان 
است. ايده اصلي اين سياست كه در سال 1994 
و در دوران رياســت جمهوري كلينتون به اجرا 
گذاشته شد، راندن پناهجويان به مناطق بياباني 
بوده تا به اين ترتيب پناهجويان از ترس جانشان 

از مرز عبور نكنند.
وب سايت تحليلي اينترســپت نوشته كه اكنون 
و پس از گذشــت 25سال، تنها دســتاورد اين 
اســتراتژي خلق اقتصادي پررونــق و مبتني بر 
قاچاق انســان و تبديل مرز 3 هــزار كيلومتري 
مكزيك-آمريكا به يكي از مرگبارترين مرزهاي 
جهان بوده اســت. پناهجويان در شــرايطي در 
بيابان هاي سوزان و خشك مرز ميان 2كشور جان 
خود را از دست مي دهند كه گشت مرزي آمريكا 
بدون توجه به از دست رفتن جان انسان ها، حتي 
به ثبت آمار مرگ وميرها هــم توجهي نمي كند. 
شدت گرما و عدم دسترســي به آب آشاميدني 
اصلي ترين عامل جــان دادن پناهجويان در مرز 
آمريكا شناخته مي شود؛  از اين رو آمار مرگ و مير 

در فصل تابستان رو به افزايش مي گذارد. 
ديوان محاســبات آمريكا در گزارش جديد خود 
اعالم كرده كه از ســال هاي گذشــته نسبت به 
ســهل انگاري گشــت مرزي آمريكا در گزارش 
دقيق آمار مرگ و مير مشــكوك بــوده و اكنون 
مدارك مســتدلي براي اثبات آن به دست آورده 
است. تمركز ويژه اين گزارش بر بخش مرزي شهر 
توسان در آريزونا بوده اســت؛ زيرا اين منطقه از 
بيشترين ناهمخواني آماري ميان داده هاي گشت 
مرزي و داده هاي مسئوالن بيمارستاني برخوردار 
بوده است؛. براي مثال گشت مرزي بخش توسان 
در سال 2020 تنها از كشف 42جسد پناهجويان 
خبر داده؛ درحالي كه مسئوالن بيمارستاني اين 
منطقه آمار اجســاد را 206 مورد اعالم كرده اند. 
بين سال هاي 2014 تا 2020 هم بيمارستان ها 
از كشف 855 جسد خبر داده اند؛ درحالي كه آمار 
گشت مرزي در اين منطقه 488جسد بوده است.

درمجموع طي 2دهه گذشــته در حــدود 8 تا 
10هزار پناهجو در مرز جنوبي آمريكا در روياي 
ورود به اين كشــور جان خود را از دست داده اند. 
اگرچه اين رقم هم به واسطه بي ساماني روند ثبت 
مرگ و ميرها توسط گشت مرزي آمريكا چندان 

نمي تواند موثق باشد.

جنگ اوکراین و چرخش ژئوپلیتیك 
از غرب به شرق

اگر دشمن دشمن من، دوست من است، آيا دشمن دوست 
من هم دشمن من اســت؟ نه لزوما. چين در ماجرای جنگ 
اوكرايــن اينگونه فكر می كند. چين از يك ســو، شــريك 
استراتژيك روسيه است و از سوی ديگر، بزرگ ترين شريك 
تجاری اوكراين. پكن به سختی تالش كرده در جانبداری در 
جنگی كه ميان دو دوستش در گرفته، توازن را برقرار كند. 
مقام های سياسی چين بارها تأكيد كرده  اند كه »نگرانی های 
مشروع« امنيتی روسيه در مورد گسترش ناتو بايد مورد توجه 
قرار گيرد و درعين حال، »تماميت ارضی« تمام كشورها هم 

مورد احترام باشد.
رويكرد چين در قبال جنگ اوكراين، ممكن اســت ايده آل 
هيچ يك از دو طرف جنگ نباشد اما هم روسيه و هم اوكراين 
با آن كنار آمده اند. چين اگر در تحت فشار قرار دادن روسيه 
به جبهه غرب بپيوندد، قطعا با استقبال گرم واشنگتن روبه رو 
خواهد شد اما شراكت استراتژيك خود با مسكو را از دست 

می دهد. دير يا زود اما آمريكايی ها   سراغ چين می آيند. 
سياست دولت آمريكا در قبال چين، »رقابت تمام عيار« است؛ 
سياستی كه فقط جای يك جنگ تمام عيار در آن خالی است.
جنگ اوكراين بدون شك به منافع چين هم ضرر وارد كرده 
اســت؛ به خصوص ابتكار كمربند و راه چين آســيب بسيار 
ديده است. واقعيت اين است كه چين با اين گفته روسيه كه 
ريشه جنگ را بايد در تمايل ناتو به گسترش در شرق اروپا 
جست وجو كرد، موافق اســت. همه رهبران روسيه از زمان 
ميخائيل گورباچف در مورد تبعات گســترش ناتو به شرق 
هشــدار داده اند. مســكو می گويد كه نمی تواند اجازه دهد 
اوكراينی ها »جهان روسی« )Russkiy mir( را ترك كنند و 
به اردوگاه ديگری بپيوندند. اگر اين اردوگاه، اردوگاه نظامی 

ناتو باشد، والديمير پوتين مجبور است وارد عمل شود.

پيش بينی آينده بحران كنونی در اروپا چندان سخت نيست. 
جنگ روسيه در اوكراين برخالف برنامه ها پيش رفته و عمال 
شكست خورده اســت. پوتين آنقدر می جنگد تا به نقطه ای 
برسد كه بتواند نوعی پيروزی اعالم كند. اين پيروزی احتماال 
شامل اين موارد خواهد شــد: كی يف می پذيرد كه كريمه 
بخشی از خاك روسيه است؛ كی يف تعهد می دهد كه عضو 
ناتو نشــود؛ دو منطقه دونتسك و لوهانســك، به عنوان دو 
جمهوری اعالم اســتقالل می كنند. در عين حال، احتمال 
طوالنی شدن جنگ اوكراين، خيلی زياد است. شرايط كامال 
شبيه جنگی است كه شــوروی در دهه 1980ميالدی در 
افغانستان به راه انداخت. آمريكا و متحدانش آنقدر سالح برای 
مجاهدين افغان فرستادند كه آنها موفق شدند در يك جنگ 

فرسايشی، نيروهای ارتش سرخ را خسته و فرسوده كنند.
ناتو كه خود اروپايی ها می گفتند دچار »مرگ مغزی« شده، 
اكنون در نتيجه آغاز جنگ اوكراين، عمال زنده شده است. 
صدراعظم آلمان 3ماه قبل بودجه ای 100ميليارد يورويی 
برای تحول حوزه دفاعی اين كشور اختصاص داد و اعالم كرد 
كه آلمان بعد از اين، 2درصــد توليد ناخالص داخلی خود را 
برای بودجه دفاعی اش صرف می كند؛ همان چيزی كه ناتو 
از اعضا خواسته و آنها پيش از اين رعايت نمی كردند. چنين 
رويكردی، قــدرت ناتو را افزايش  می دهد و ايده اســتقالل 
استراتژيك اروپا را تقويت می كند. طنز ماجرا اما اين است كه 
هرچه ناتو قوی تر و بزرگ تر شود، اروپا ناامن تر خواهد شد. اگر 
فنالند عضو ناتو شود - و به نظر می رسد كه به زودی اين اتفاق 
می افتد - ناتو عمال به كنار گوش ســن پترزبورگ می رسد. 
مسكو هشدار داده كه چنين تصميمی، توافق گذشته مبنی 
بر غيرهسته ای كردن منطقه دريای بالتيك را ملغی می كند. 
شايد بلوف باشد اما اگر نباشد چطور؟ اگر اين احتمال وجود 
دارد كه پوتين در جنگ اوكراين از يك بمب اتمی تاكتيكی 
)با قدرت تخريب محدودتر( اســتفاده كند، چــرا بايد او را 
اينقدر تحت فشــار قرار داد؟ بايد پذيرفت كه تامين امنيت 

اروپا همچون گذشته فقط با همكاری روسيه ممكن است.
چين و روسيه در جريان سفر پوتين به پكن، يك »شراكت 
نامحدود« ميان خود اعالم كردند. بسياری گمان می كردند 
كه اين رابطه ممكن است در آينده به يك اتحاد نظامی ميان 
2 كشور منتهی شود. جنگ اوكراين اما نشان داد كه شراكت 
دو طرف قرار نيست يك اتحاد نظامی باشد. چين هيچ كمك 
نظامی به روســيه نكرده اســت. در عوض، تاكنون 2بار به 
اوكراين كمك های بشردوستانه ارسال كرده است. وضعيت 
»عدم تعهد« ميان چين و روسيه به دو طرف كمك می كند 
كه در يك حالت انعطاف پذير، وضعيت مطلوب شــراكت را 
حفظ كنند. روسيه خود را قربانی نظم جهانی كنونی می داند. 
پوتين بارها گفته كه فروپاشــی شوروی، بزرگ ترين فاجعه 
ژئوپليتيك قرن بيستم است. برخالف روسيه، چين بيشترين 
منفعت را از قواعد مالی حاكم بر نظم جهانی كنونی می برد؛ 
نظمی كه بعد از جنگ سرد از سوی غرب برقرار شده است. 
به همين دليل است كه چين هرگز روابط اقتصادی خود با 

غرب را قطع نكرده است.
اينكه آمريكا چطور می خواهد بــر دو محور تنش )يكی در 
منطقه شــرق آســيا و ديگری در اروپا( تمركز كند، هنوز 
مشخص نيست. جو بايدن اميدوار اســت بتواند برخورد با 
روســيه را به كمك اروپايی ها در يك چارچوب منظم پيش 
ببرد تا بتواند خود بر مسئله چين در شرق آسيا متمركز شود. 
بدون شك، جنگ اوكراين منابع آمريكا را متوجه اروپا كرده 
و استراتژی دولت بايدن برای شــرق آسيا را تضعيف كرده 
است. بنابراين، به نفع آمريكاست كه زودتر بحران اوكراين 
را حل كند. آيا جنگ اوكراين يك بزنگاه تاريخی است كه به 
تغيير نظم جهانی منجر خواهد شد؟ می توان گفت كه جنگ 
اوكراين، چرخش ژئوپليتيــك و اقتصادی جهان از غرب به 

سمت شرق را تسريع خواهد كرد.
منبع: اکونومیست

 الکساندر گروشکو
معاون وزیر خارجه روسیه

اگــر فنالنــد بــه ناتــو بپیونــدد، مســکو 
بیکار نخواهــد نشســت. در ناتو بحث 
تقویت نظامی کشورهای حوزه بالتیک 
مطرح است. درصورت پیوستن فنالند 
بــه ناتــو، آنهــا نیروهای شــان را در ایــن 
کشور مستقر خواهند کرد. باید بگویم 
استفاده احتمالی از سالح های اتمی به 
وضوح در دکترین نظامی روسیه تبیین 

شده است. )ریانووستی(

 نیکوس دندیاس
وزیر خارجه یونان

آتن خواهان حضور نظامــی آمریکا در 
یونان به ویژه در شــمال کشــور اســت. 
حضور نظامی آمریکا در راستای منافع 
ملــی یونــان خواهــد بــود. درخواســت 
مــا یــک حضــور پنج ســاله اســت امــا 
کتمــان نمی کنــم کــه دولت حتــی یک 
دوره ۱۰ســاله را درنظــر گرفتــه بــود. ما 
خواهــان حضــور نظامــی آمریــکا در 

الکساندروپولیس هستیم. )فارس(

عضویت اوکراین در اتحادیه 
اروپا، چند دهه طول می کشد

امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، در سخنانی 
در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت كه پيوستن 
اوكراين به اتحاديه اروپا به چند دهه زمان نياز دارد. 
او گفت كه اين كشــور می تواند بــه جای عجله در 
عضويت در اتحاديه اروپا، به يك تشكيالت موازی 
اروپايی بپيوندد. اوكرايــن 4روز پس از آغاز حمله 
روســيه به طور رســمی روند درخواست عضويت 
خود در اتحاديه اروپا را به جريان انداخت. ولوديمير 
زلينسكی، رئيس جمهوری اين كشور بارها خواستار 
تسريع در پذيرش درخواست عضويت اين كشور با 
هدف مقابله با روسيه شــده است. مكرون گفت كه 
اتحاديه اروپا به جای پذيرش ســريع، می تواند يك 
تشــكيالت موازی ايجاد كند تا كشورها از ساختار 

امنيتی اتحاديه اروپا بهره ببرند.

نقل قول نگاه

 خبر

كيوسك

ژئو بو،پژوهشگر در دانشگاه چينهوا در پكن

با پيروزی »فرديناند ماركوس 
انتخابــات  در  جونيــور« 
رياســت جمهوری فيليپين، 
خانواده فردينانــد ماركوس، 
ديكتاتور سابق اين كشــور، بار ديگر به قدرت 

بازگشت.
بــه گــزارش دويچه ولــه، براســاس نتايج 
غيررسمی، فرديناند ماركوس جونيور 55/96 
درصد از آرا را به دست آورده كه بيش از دوبرابر 
آرای مهم تريــن رقيبش يعنی لنــی روبردو، 
رهبر اپوزيسيون و معاون رئيس جمهور فعلی 
فيليپين است. پس از اين دو نفر، مانی پاكيائو، 
قهرمان سابق بوكس جهان و سناتور فعلی قرار 
گرفته اســت. پدر و مــادر فرديناند ماركوس 

در  جونيــور، 
ســال 1986 
مجبور شــدند 
را  فيليپيــن 

تــرك كننــد، اما با 
اين نتايج، سلسله ماركوس 

به احتمــال زياد پس از 36ســال 
بــه كاخ ماالكانانــگ در مانيــل، 
پايتخــت ايــن كشــور بازخواهد 

گشــت. نتايج انتخابات بايد از ســوی كنگره 
فيليپين اعالم شود تا جنبه رسمی پيدا كند. 
تا 2 هفته ديگر، نتايج از ســوی كنگره تأييد 
خواهد شــد و فيليپين دوره ای جديد را آغاز 
خواهد كرد. از حدود 67ميليــون فيليپينی 
واجد شــرايط رأی دهی، بيش از 65ميليون 
نفر در انتخابات شــركت كردند. سارا دوترته، 
دختر رودريگو دوترتــه، رئيس جمهور فعلی 
فيليپين در كنار ماركوس جونيور برای معاونت 
رياست جمهوری نامزد شــد. رودريگو دوترته 
پس از 6سال رياست جمهوری اجازه 
نامزدی مجدد را نداشت. او بيش 
از هر چيز به دليل سياســت های 
خشــن خود در جنگ با تجارت 
مواد  مخدر، مــورد انتقــاد قرار 
داشت. روش او در اين مبارزه 
به قيمت جان هزاران 
نفر تمام شد و انتقاد 
جامعه بين المللی را 

برانگيخت. 
هم اكنون دادگاه كيفری 
بين المللی الهه عليه او 

تحقيق می كند.

 پسر دیکتاتور سابق فیلیپین،
پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد

آسيا

گزارش

بحران پناهجويان؛ ناكامی بزرگ بايدن
بايدن نه تنها موفق به حل بحران پناهجويان در مرز مكزيك نشده، بلكه اجراي طرح مهاجرتي ترامپ را هم از سر گرفته است

آمار ماهانه ورود پناهجويان از مكزيك به مرز آمريكا
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آمار ورود و دستگیري پناهجویان در مرز مکزیك بین سال هاي 2020 تا 2022 رو به افزایش گذاشته و 
از بیش از 20هزار مورد به بیش از 200هزار مورد در ماه رسیده است. در دوران همه گیري کرونا، بیشتر 
پناهجویاني که خود را به مرز آمریکا-مکزیك رسانده بودند، طبق قانون موسوم به »عنوان 42« از 
مرز اخراج شدند. در نمودار باال، آمار پناهجویاني که بالفاصله پس از دستگیري از مرز اخراج شده اند 
)رنگ زرد( و آمار پناهجویاني که براي بررسي بیشتر پرونده )طبق قانون عنوان 8( تحت بازداشت 

قرار گرفته اند )رنگ آبي( به صورت جداگانه نمایش داده شده است.



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين    چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401    سال سی ام     شماره  8493 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبداهلل گنجی

 سردبير: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي ها و نیازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
 عک

ی.
قرن

د  
پهب

ن س
يابا

ر خ
ی د

دیم
ی ق

وش
فر

كتاب
ک 

ی

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
خودبينی، آفت شرافت انسانی است.

  اذان ظهــر :  13:01   غــروب آفتــاب: 19:59 
  اذان مغــرب: 20:19   نیمه شب شــرعي: 00:12 

  اذان صبح: 4:25   طلوع آفتاب: 6:02

گرینویچ

جراحی کاشت آبنبات چوبی

 

آراگوآ: پس از اینکه در یکی از محله های كوچک 
ونزوئال، آمار زادو ولد باال رفت مشخص شد یک 
جراح قالبی از لوله پالســتيکی آبنبات چوبی در 
جراحی های ضدبارداری استفاده كرده است. به 
گزارش آدیتی سنترال ، این مرد 38ساله كه اكنون 
توسط پليس دســتگير شده است، بدون داشتن 
مدرک پزشــکی با كار گذاشــتن این لوله های 
پالستيکی زیر پوست مراجعان خود كسب درآمد 
می كرده است. او این لوله های پالستيکی را زیر 
پوست بازوی مراجعان كار می گذاشت و به آنها 
اطمينان می داد كه دیگر صاحب فرزند نمی شوند. 
پليس ونزوئال رد این مجــرم را در ایالت آراگوای 
ونزوئال یافت و او را در این منطقه دستگير كرد. 
شکایت های فراوان مردم و شــباهت پيغام های 
واتســاپی قربانی ها، پليس را به این دكتر قالبی 

مشکوک كرده بود.

پکعمیقتبلیغاتیضیافتکتابها

تنديس 35دالری 2هزارساله

تگزاس: تندیس مرمرینی كه یــک زن آمریکایی از بازار 
كهنه فروشی شــهر آســتين در تگزاس به قيمت 35 دالر 
خرید، یک شیء باارزش گم شده مربوط به دوران رومی ها 
از آب درآمد. الرا یانگ كه به كار خرید و فروش عتيقه جات 
اشــتغال دارد، زمان خرید نمی دانست كه این تندیس سر 
انســان، حدود 2 هزار ســال قدمت دارد. او گفت كه این 
تندیس از جنس مرمر ســفيد و بــه وزن 23كيلوگرم، زیر 
یک ميز و روی زمين قرار داشت و از ظاهر آن مشخص بود 
كه قدیمی اســت. او پس از تحقيقات، كشف كرد كه آنچه 
خریده است، تندیس كالودیوس دروسوس، سردار نظامی 
و سياستمدار عصر ژوليو كلودین است. كارشناسان بر این 
باورند  كه احتماال یکی از سربازانی كه در جنگ جهانی دوم 
شركت داشــته اســت، تندیس را با خود به ایاالت متحده 
آمریکا برده است. قرار اســت كه تندیس سردار رومی یک 
ســال در موزه هنر ســن آنتونيو به نمایش گذاشته شود و 
ســپس به آلمان بازگردد. خاندان ژوليو كلودین، خانواده 
امپراتوری روم بود كه از زمان تشکيل آن در 27سال پيش 
از ميالد مســيح تا 68ســال پس از آن و خودكشی نرون، 
آخرین امپراتور آن خاندان، 95ســال بــر امپراتوری روم 

حکومت كردند.

فرار زندانی، خودکشی زندانبان
 

اينديانا: پليــس آمریکا از دســتگيری زندانــی فراری 
»خطرناک« بعد از تعقيبی 10 روزه خبر داد. این در حالی 
اســت كه زندانبان زن، مظنون به فراری دادن این زندانی، 
جان خود را از دست داده اســت. به گزارش ایندیپندنت، 
پليس علت مرگ این زندانبان را جراحات ناشی از شليک 
گلوله اعــالم كرده اســت. مقامات كانتــی واندربورگ در 
حال تحقيــق درباره علت مــرگ ویکی وایــت، زندانبان 
هستند. برای روشن تر شدن موضوع قرار است خانم وایت 
كالبدشکافی شود. ریک سينگلتون، كالنتر بخش الدردیل 
گفت كه خودروی این زوج بعد از تعقيب توسط پليس در 
اوانزویل، ایندیانا، تصادف كرد و زندانی تســليم شــد. دیو 
ویدینگ، كالنتر شهرستان وندربرگ به خبرنگاران گفت: 
»او به خودش شــليک كرد و به شدت مجروح شد.« زندانی 
و زندانبان كه تصور می شود روابط عاشــقانه ای داشتند، 
روز 29 آوریل از زندانی در بخــش الِدرِدیل در ایالت آالباما 

ناپدید شدند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

   حالل مبغوض 
و حواشی حقوقی اش

بسياری از ماها وقتی قرار است وصلتی 
انجام شــود، دم از عشق بين زوجين 
می زنيم و اهميت نداشــتن مهریه در نظرمان را بــه رخ همدیگر 
می كشيم و با عباراتی چون »رسم و رســوماتی است كه باید انجام 
شــود، وگرنه مهریه را كی داده و كی گرفته« در موردش ســخن 
می گویيم، اما خودمان هم می دانيم كه اینها شعارهایی بيش نيست 
و اتفاقا برایمان خيلی هم حائز اهميت است. به  خاطر همين است 
كه خانواده دختر تالش می كند تا با تعيين مقداری هر چه بيشتر، 
پشتوانه ای برای روزهای بد دخترشان تامين كند و خانواده پسر هم 
اصرار به كمتر كردن مبلغ مهریــه دارد تا درصورت جدایی و طالق 
كمتر متضرر شود؛ این یعنی از همان اول همه دارند در پس ذهنشان 

به روزهای تيره  زندگی عروس و داماد فکر می كنند.
در ســال هایی نه چندان دور گاهی صحبت از مهریه های عجيب و 
غریبی می شــد؛ مثل یک كيلو بال مگس، یک پاكت پای سوسک، 
یک كاميون پوســت پياز، 2 ليتر اشک چشــم، دست و پای شوهر 
و از این دست مهریه هایی كه نشــان می دهد مهریه، معياری برای 
قيمت گذاری روی دخترها شــده و انگار هرچه ســخت تر و دست 

نيافتنی تر باشد، ارزش دختر بيشتر است.
اما همه به تجربه دیده ایم كه حتــی مهریه هایی چنان الكچری و 
شگفت آور هم نتوانسته است خوشبختی زوجين را تامين و تضمين 
كند و چه بسا كه آخر كارشــان به جدایی و طالق كشيده می شود. 
ازاین رو بحث داشتن حق طالق توسط زن مطرح شد. طرفداران این 
طرح می گویند: اینکه حق طالق در دست مرد باشد، یک تبعيض 
است. چرا باید مردها چنين حقی داشته باشــند اما زن ها نه؟ اگر 
داشتن حق طالق بد اســت، چرا مردها دارند و اگر خوب است چرا 
خانم ها نداشته باشــند؟ چرا زن ها برای رهایی از زندگی ای كه جز 
سياهی و نکبت چيزی برایشان ندارد، باید مجبور شوند مهریه شان را 
ببخشند و اگر هم نبخشند، طبق رویه این روزها قسط بندی می شود 
و ماهی چندرغاز به آنها تعلق می گيرد. خب اگر این خانم حق طالق 
داشت، می توانست خيلی راحت جدا شود و برود سراغ زندگی اش؛ 

بنابراین بهتر است به جای تعيين مهریه، حق طالق را به زن بدهيم.
قبل از بررسی موضوع در مورد اینکه »اگر داشتن حق طالق بد است، 
چرا مردها دارند و اگر خوب است چرا خانم ها نداشته باشند« باید 
گفت: نسبت به حقوق و تکاليف نمی توان اینگونه قضاوت كرد كه 
خوب است یا بد؟ اصال بحث سِر خوبی یا بدی نيست. معموال حقوق 
هر كسی براساس ظرفيت ها و در برابر تکاليف او تعيين می شود. حق 
طالق به مردان داده شده است و در ازای آن تکليفی به نام مهریه و 
نفقه بر دوششان گذاشته شده است. آیا خانم ها می توانند بگویند اگر 
تامين نفقه همسر، خوب است چرا زنان نداشته باشند و اگر بد است 

چرا فقط به عهده  مردان باشد؟ 
و اما بپردازیم به اصل موضوع كه 2 فرضيه در آن مطرح است؛ یکی 
اینکه حق طالق به جای مهریه قرار گيرد و زن به جای اســتحقاق 
مهریه، صاحب حق طالق باشــد و دیگر اینکه عالوه بر اســتحقاق 

مهریه، حق طالق را هم به وی بسپاریم.
بدون تردید فرضيه اول راه حلی اساسی و همه جانبه نيست و می تواند 
منشــأ آثار بدتری باشــد. اگر مهریه را حذف كنيم و حق طالق را 
جایگزین آن كنيم، آیا به امرار معاش زنی كه به هر دليل از حق خود 
استفاده كرده و از شوهرش طالق گرفته، فکر كرده ایم؟ شاید بگویند 
خب برود شوهر كند یا مشغول به كار شود. اما آیا این راه حل درستی 
است؟ آیا به همين راحتی كه در موردش حرف می زنيم، شدنی است؟ 
آیا همه خانم ها توان كار كردن و تامين هزینه های سنگين زندگی را 
دارند؟ حتی اگر توانش را هم داشته باشند، آیا كسی تضمين كرده 
است كه حتما كار مناســب و درخوری برایشان فراهم می شود؟ یا 
كسی تضمين كرده است كه به محض طالق از شوهر اول، به زودی 
بخت دیگری پيدا می شود تا او را تامين كند؟ اگر در سن و سالی بود 

كه نه كاری مناسب پيدا كرد و نه كسی با او ازدواج كرد، چه؟
و اما فرضيه دوم كه حق طالق را در مقابل مهریه حساب نکنيم؛ یعنی 
هم مهریه تعيين شود و هم حق طالق را به خانم ها بدهيم كه بتوانند 
بموقع، از حق طالق اســتفاده كنند و مهریه  را نيز دریافت كنند تا 
زندگيشان دچار اختالل نشود. آیا در این صورت، زمينه برای عده ای 
از زنان سودجو و فرصت طلب فراهم نمی شود كه با مهریه های كذایی 
ازدواج كنند و سپس به سرعت از حق طالقشان بهره بگيرند و صاحب 

سودی سرشار شوند؟
عالوه بر همه آنچه گفته شــد، اگر متهم به نگاه مردانه نشوم، باید 
قبول كنيم كه خانم ها غالبا موجوداتی احساسی و حساس هستند 
كه به سرعت واكنش نشــان می دهند. البته این نقطه ضعف آنان 
نيست كه اتفاقا نقطه قوت و برخاســته از عطوفت و مهربانی آنان و 
باعث جذابيتشان است. هرچند ممکن است خانم هایی هم باشند 
كه از قاعده عمومی خلقت زنان مستثنی باشند، اما احکام و قوانين 
براساس خصلت های عمومی وضع می شــود. بر این اساس، درصد 
این احتمال باال می رود كه هر تنش ســاده و زودگذری با استفاده 
از حق طالق توسط خانم ها به یک بحران حل نشدنی تبدیل شود و 
كانون خانواده ها را از هم بپاشد. این مطلبی است كه حتی بسياری 
از خانم های واقع نگر با آن موافق هســتند. یــادم می آید در یکی از 
جلساتی كه تحت عنوان هم اندیشی دینی با جوانان داشتم، چنين 
بحثی مطرح شــد و یکی از دخترها گفت: طالق در كل مورد نهی 
قرار گرفته كه فقط در اضطرار مجاز به استفاده از آن هستيم. حاال 
چه فرقی دارد این حق دست چه كسی باشد؟ مگر برگ برنده است 
كه دعوا كنيم كه كدام یک از آن استفاده كنند؟ او می گفت با اینکه 
احساسم می گوید خيلی خوب بود اگر حق طالق دست ما خانم ها 
بود، اما عقلم می گوید همين احساســاتی بودن ما خانم ها می تواند 
آفت این قانون باشد. باید توجه داشت كه اسالم همواره در پی سازش 
و تحکيم بنای خانواده و عشق بين زوجين است و به خاطر همين، 
طالق را بدترین و مبغوض ترین حالل نزد خداوند می شمارد. به منظور 
تداوم زندگی است كه اسالم در مقابل آنکه حق مهریه را به زن داده 
است، حق طالق را در اختيار مرد گذارده است تا به نوعی توازن برقرار 
شود و زوجين عجوالنه و احساسی تصميم نگيرند. با این حال راه حل 
این مشکل، در اسالم پيش بينی شده و این طور نيست كه داشتن 
حق طالق، مطلقا از زن سلب شده باشد. از نظر اسالم زن می تواند 
هنگام اجرای عقد ازدواج، در ضمن عقد خارج الزم، حق طالق را به 
وكالت از شوهر در دست گيرد تا درصورت بروز شرایط نامطلوبی كه 
زن آن را تعيين می كند خود را مطلقه سازد. ماده  1119قانون مدنی 
نيز براساس فقه اسالمی مقرر می كند: طرفين عقد ازدواج، می توانند 
هر شــرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد 
ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، 
زن دیگر بگيرد، یا در مدت معينی غایب شود، یا ترک انفاق كند، یا 
عليه حيات زن سوءقصد كند، یا سوءرفتاری داشته باشد كه زندگانی 
آنها با یکدیگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد 
كه پس از اثبات تحقق شــرط در محکمه و صدور حکم نهایي خود 

را مطلقه كند.

وقتی ليســت غذاهای 
عجيب و غریب در جهان 
را نگاه می كنی یک نام آشــنا در همان اوایل 
ليســت می بينی كه پرچم ایران )و بسياری 
از همســایه هایش( را باال نگه داشته است و 
این غذا »كله پاچه« اســت. همان كله پاچه 
كه قبل از اینکه گوشت قرمز هم قيمت جان 
انســان شــود، جزو غذاهایی بود كه خيلی 
از خانواده هــا صبح روز تعطيــل نوش جان 

می كردند.
وجود كله پاچه در این ليست مخوف كه مزین 
به اســامی انواع عنکبوت و رتيل و كرم ها و 
جانورهای مختلف از اقصي نقاط جهان است، 
آدم را به فکــر وادار می كند كه شــاید مثال 
خوردن مارمولک پرنده سوخاری هم آنقدرها 
وحشتناک نباشد یا چشم درشت ماهی كه 
نگاهی كمی غمگين و كمی گيج دارد، شاید 

طعمی خوشایند داشته باشد.
به هرحــال شــجاعت امتحان كــردن این 
مزه های جدید، كار هر كسی نيست. در واقع 
سخت است كه چشــم هایت را ببندی و به 
خاستگاه طبيعی غذایی كه روی ميز قرار دارد 

فکر نکنی.  
هـــر چــــه 
خاستـگاه غذا 

مخوف تــر و ظاهر 
غذا زشـــت تر باشــد، 
امتحــان كردنــش 
شجاعـــت بيشتری 

می طلبد.
در این ليست مخوف 

و كمی حال به هم زن، 
ترسناک ترین غذا، ماهی 

فوگوی ژاپن اســت. فوگو 

نوعی ماهی بادكنکی است كه دارای بخش های 
زهردار اســت و برای خوردنش باید بخش های 
زهردار را بدون آلوده كردن بقيه قســمت ها از 
آن جدا كرد. اگر ذره ای از زهر فوگو با گوشــت 
این ماهی آميخته شود، كشنده می شود. جالب 
است غذایی كه بی شــوخی و بی اغراق با اندک 
اشتباه آشپز و كسی كه ماهی را آماده می كند، 
تبدیل به قاتلی زنجيره ای می شود، اینقدر هم 

پرطرفدار است و در رستوران ها سرو می شود.
 تا جایی كه من ليســت غذاها را نگاه كردم اگر 
كسی از دیدن كله های گوسفندی كه كنار هم 
روی پيشخوان كله پزی چيده شده اند و به هم 
تکيه داده اند، سکته نکند، خوردن بقيه غذاها 
به جز فوگو هرچقدر هم چندش آور باشد باعث 
مرگ نمی شــود. هر چند كــه امتحان كردن 
قطعات رتيل سرخ شده و تخم الرو و یا دست و 
پای اختاپوس بدبخت فلک زده هم كار هر كسی 
نيست. حاال از حرام بودن خوردن برخی از این 
غذاها بگذریم، این كار شجاعتی كمی آميخته 
به حماقت و البتــه مقادیر زیــادی بی خيالی 
می خواهد كه بشود آنها را امتحان كرد و شاید 
بهتر باشــد ما هم قبل از اینکه توریســت های 
خارجی را به كله پزی دعــوت كنيم كمی 
به عواقب كارمان بيندیشــيم. به 
هر حال داشتن یک آشنا در 
ليســت غذاهای مخوف 
جهان كار هر كشوری 
نيست و ما به این مهم 
دست یافته ایم و شاید 
بــرای غریبه ها هضم 
این موضــوع كه ما از 
كله گوسفند بيچاره هم 
نمی گذریم آنقدر آســان 

نباشد.

لقمه

شیدا اعتماد

شجاعت يا حماقت؟

حافظ

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از يار آشنا سخن آشنا شنید

شــبيه یک مهمانی بزرگ است. غرفه ها 
كنار هم ایســتاده اند و كتاب ها ردیف به 
ردیف چشــم ها را به مهمانی تماشا فرا 
می خوانند. ســال های بســيار است كه 
اردیبهشــت ایران با عطر كتاب و كاغذ 
و كلمه در هم تنيده شــده  و نمایشــگاه 
بين المللی كتاب تهران، رویدادی بزرگ 
برای اهالی جهان كتاب به شمار می رود. 
اردیبهشــت ایران برای آنها كه با كتاب 
روزگار می گذرانند، بيــش از 3 دهه، از 
سفر نشان داشته اســت. سفرهای كوتاه 
و بلند برای تماشــا و خرید كتاب، گپ و 
گفت با ناشــرها و مولفان و سرشار شدن 
از دیدار آنها كه دلبســته كتاب هستند. 
روایت اردیبهشــت های كتاب هرچند با 
شــيوع مهلک ویروس كرونا به تعطيلی 
2ساله كشيد، اما امسال با كنترل شدت 
بيماری، ایــن رویداد بــزرگ فرهنگی 
برگزار می شــود. این روزها نگاهی كوتاه 
به عکس هــا و متن های انتشــار یافته از 
سوی ناشــرانی كه در نمایشگاه حضور 
می یابند، حاكی از شوری  است كه برای 
برپایــی غرفه ها و معرفــی و رونمایی از 
برخی كتاب ها دارند و البته بعضی ناشران 
هم در راستای حمایت از كتابفروشی ها 
اعالم كرده اند كه در نمایشــگاه غرفه ای 
نخواهند داشــت. واقعيت این است كه 
نمایشگاه كتاب تهران بســيار بيشتر از 
آنکه جنبه  نمایشــگاهی  داشــته باشد، 
همواره وِر فــروش كتابــش غالب بوده 
اســت و بی تردید این موضوع بر كاهش 
فروش كتابفروشــی ها مؤثر بــوده؛ این 
در حالی اســت كه با توجه به شــرایط 
اقتصادی موجود، روشــن ماندن چراغ 
كتابفروشی های محلی به سختی ممکن 

است.
نکته دیگر اما این اســت كه كم نيستند 

ناشــرانی كه برای ادامه فعاليت  خویش 
و ســرمایه گذاری برای انتشار كتاب ها و 
كنار آمدن با مشــکالت موجود ناچارند 
به معرفــی و همچنين عرضــه و فروش 
كتاب هایشان در نمایشــگاه ها بپردازند. 
از ســوی دیگر می دانيم كه در بعضی از 
شهرها، تعداد كتابفروشــی ها كم است 
و یــا كتابفروشــی های موجــود، به روز 
نيستند. بنابراین برگزاری نمایشگاه كتاب 

و بهره مند شــدن از تخفيف های درنظر 
گرفته شده، فرصت مغتنمی برای بسياری 
از عالقه مندان به كتاب محسوب می شود. 
از این رو آنچــه در روزهای اخير پيرامون 
نمایشــگاه كتاب و اوضاع نشر و احواالت 
كتابفروشی ها شنيده می شود، خود كتابی  
قطور است كه باید به دقت آن را خواند و 
برای بسامان رســيدن وضعيت موجود، 

چاره ای  اندیشيد.

محمــد علی بــا داســتان ها و 
شعرهایی كه پدرش از شاهنامه 
و ســعدی و نظامــی می گفت، 
بــزرگ شــد. در دبســتان با 
احمدرضا احمدی هم شاگردی 
بــود و به واســطه آموزش های 
پدر، خط خوبی داشت و شيفته 
كالس انشــا بــود. محمدعلی 
ســپانلو در دوران دبيرستان به 

یک كتابخوان حرفه ای تبدیل شــد و در همان سال ها بود كه در 
مسابقه داستان نویسی مجله سخن شركت كرد و داستانش به نام 

دشت پندار در آن مجله چاپ شد.
با ورود به دانشــگاه با وجود اینکه به هيچ  احزاب و گروه  سياسی 
نپيوست، ولی در متن جریان های سياسی و جنبش دانشجویی آن 
زمان قرار داشت و در تحصن ها و راهپيمایی ها شركت می كرد و 
در برخی از مراسم شــعر می خواند. در آن سال ها سپانلو مطالبی 
برای مجله اطالعات جوانان می نوشت و كتابی هم به نام پچپچه ای 
در ظلمت را از فرانسه به فارسی ترجمه كرد كه به صورت پاورقی 
در روزنامه چاپ شــد. خودش در این باره گفته: »از دوره دبستان 
می خواستم شعر بنویسم ولی چيز دندان گيری به دست نمی آمد. 
در مدرسه رازی و بعد مدرســه دارالفنون ضمن تقليد از استادان 
شعر فارسی می كوشــيدم صدای خودم را بيابم، اما قایق من در 
باتالق به ســنگينی پيش می رفت. روز اول بهمن ســال1340، 
وقتی از یکی از تظاهرات دانشکده حقوق ، با سر شکسته و بارانی 
ســرخ از خون به خانه آمدم ، قلم برداشتم و شــاعر شدم. گویی 
خون غبارهای قریحه مرا شســته بود. ناگهان هرچه می خواستم 
می نوشتم یا اختراع می كردم ، زبان ، سبک ، تصویر و صدای ویژه 
خودم را ، به این تعبير ، من فرزند هنری جنبش دانشجویی ایران 

هستم.«
در سال1342 با انتشار »آه... بيابان« نخستين مجموعه شعرش، 
خود را به نام شــاعری مطرح به جامعه ادبی ایران شناســاند. او 
به تدریج طی نيم قرن بيش از 60عنوان كتاب شعر و نقد و پژوهش 
ادبی منتشر كرده است. با اینکه سپانلو منتقد ادبی و مترجم هم 
بود، اما او را بيشتر با شعرهایش در وصف تهران می شناسند و به 
همين دليل هم لقب »شاعر تهران« را داشت. او در همه اشعارش 
كم و بيش به تهران اشــاره هایی دارد، اما در سه مجموعه »خانم 
زمان«، »هيکل تاریک« و »قایق ســواری در تهران« اســت كه 
پایتخت ایران و زادگاه شاعر در حد یک اسطوره مطرح می شود. 

»خانم زمان« در بين این آثار شهرت بيشتری دارد.
روز سه شنبه 15اردیبهشت1394 سپانلو كه چند سالی از بيماری 
سرطان ریه رنج می برد، درپی تشــدید ناراحتی ریوی و تنفسی 
در بخش مراقبت های ویژه بيمارســتان ســجاد تهران بستری 
شد و سرانجام شــامگاه دوشنبه 21اردیبهشــت1394 در سن 
75سالگی درگذشت و پيکرش در قطعه نام آوران بهشت زهرا به 

خاک سپرده شد.

تقویم / سالمرگ

 شاعر ترانه های تهران

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

مريم ساحلینگاه
روزنامه نگار

فاطمه عباسینکته
روزنامه نگار

اوایل دكه هــا بودنــد و دســتفروش هایی كه ســيگار 
می فروختنــد. آنهایــی كــه اهلــش بودند هم یــا باید 
رد بســاط دســتفروش ها را می زدند كه در هر خيابانی 
حداقل یک نفرشــان پيدا می شــد، یا اینکه دنبال دكه و 
كيوسکی می گشتند كه بتوانند ســيگار بخرند. دهه80 
اما ســوپرماركت ها هم به این بازار فروش اضافه شدند، با 
استندهایی كه رویش عکس یک ریه درب و داغان كشيده 
شده و جمله های قصار از مضرات سيگار باالی این استندها 
نقش بسته بود. از یک جایی به بعد هم قانون گذاشتند كه 
هيچ فروشنده ای نباید به افراد زیر 18سال سيگار بفروشد. 
از حق نگذریم خيلی از این سيگارفروش ها هم این قانون 
را رعایت كردند و با یک نگاه به ســر تا پای فرد خریدار و 
تخمين سن و سال او، از فروش سيگار به بچه ها خودداری 
می كردند. روندی كه رفته رفته به فراموشی سپرده شد و 

صدای كسی هم درنيامد.
در همين روزها اگر سری به ســوپرماركت سر كوچه تان 
بزنيد، می بينيد كه پشت ســر آقای فروشنده، یک استند 
ســيگار پرزرق وبرق و شــيک بنا شــده با انواع و اقسام 
سيگار كه توی آن چيده شــده و خبری هم از عکس های 
منزجركننده و هشــدارهای تکراری نيســت. به هر حال 
تبليغات هر كاالیی باعث می شــود افرادی كه تا كنون از 
آن كاال استفاده نکردند تشــویق شوند حتی برای یک بار 
آن كاال را خریداری كنند. این اســتندهای مزین به انواع 
برندهای خارجی توليد كننده ســيگار هم در واقع همين 
كار را می كنند. در این استندها اغلب سيگارهای خارجی 
با طرح و رنــگ و درصد نيکوتين هــای مختلف قرار دارد 
كه هم به صورت »نخی« و هم به صــورت پاكتی می توان 
آنها را خریداری كرد، بدون هيــچ برخورد و نظارتی. آمار 
خریدو فروش سيگار هم هر ســال باالتر می رود و ساالنه 
59ميليارد نخ ســيگار توليد و 55ميليارد در كشور دود 
می شود. بدتر از همه اینکه ســن مصرف سيگار در كشور 
به 12سال رســيده كه فاجعه است و فروش سيگار در هر 
فروشگاهی با استندهای خوشــرنگ، می تواند این آمار را 
افزایش دهد. قطعا ســختگيری برای اجرای قانون توسط 
پليس و نهادهایی مانند وزارت بهداشت و اصناف مربوطه 
و منع فروش ســيگار به زیر 18سال و در دسترس نبودن 
آسان سيگار، می تواند كمی از نگرانی خانواده ها بکاهد و 

نوجوانان را از مصرف آن دور نگه دارد.
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مرهمزخمها
جان، کف دست هایش اســت. هر سال آن را 
بر مــی دارد، می برد به دورترین شــهرها، به 
دورافتاده ترین روســتاها؛ به غنا، به گینه، به 
کنیا و برونئی. جان، میان مبتالیان به اچ آی وی، 
آنها که سر و تن شان، پر از عفونت است، میان 
بیماران زخم دار و پیکرهای رنج دار می نشیند، 
دست  به کار می شود و مداوا می کند. حاال 12سال 
است که  ناصر عمادی، پزشک متخصص پوست، 
راهی دورافتاده ترین شــهرهای آفریقایی و 
آسیایی می شــود تا مرهمی شود بر زخم های 
رنج کشیدگان. ناصر عمادی، پزشک داوطلبی 
است که خرداد سال قبل، به دلیل فعالیت های 
انسان دوســتانه اش در مناطــق محــروم و 
فقیرنشین خاورمیانه و شمال آفریقا، به عنوان 
برنده مدال »فلورانس نایتینگل« معرفی شد 
و امســال پس از فروکش کردن کرونا، در روز 
جهانی صلیب ســرخ و هالل احمــر، مدال از 
دستان »فرنچســکو روکا«، رئیس فدراسیون 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در دست 
»عمادی« قرار گرفت تا چشــم های »ناصر« 
این پزشک 55ساله، به اشــک خیس شود و 
مشقت هفته ها ابتالیش به ماالریا، تیفوئید و 
کرونا و وحشــت اش از حمله دزدان آفریقایی 
و ماه ها نگرانی اش از ابتال بــه اچ آی وی، دود 
شود و به هوا برود. ناصر عمادی، عضو سازمان 
پزشکان بدون مرز و عضو هیأت علمی دانشگاه 
 علوم پزشکی تهران اســت که پیش از این در 
سال 94، به دلیل ارائه خدمات پزشکی در مناطق 
محروم ایران و همچنین آوارگان حمله داعش در 
کردستان عراق به عنوان جهادی ترین پزشک 
کشور معرفی شد. او در گفت وگو با همشهری از 
جزئیات سال ها سفر به مناطق محروم آفریقایی 
و آســیایی و مداوای بیماران مبتال به ضایعات 

پوستی می  گوید.
 

ظاهرا قرار بود این مدال سال گذشته 
به شما تعلق بگیرد، اما به دلیل شیوع کرونا این 

اتفاق نیفتاد.
بله، سال گذشــته کرونا شیوع زیادی داشت. البته 
این مدال را رئیس صلیب ســرخ جهانی باید اهدا 
کند؛ بنابراین یا من باید به ژنو که مقر صلیب سرخ 
است، می رفتم یا او به ایران می آمد. در نهایت در روز 
جهانی صلیب ســرخ و هالل احمر که یکشنبه این 
هفته بود، رئیس این ســازمان به ایران آمد و مدال 
را به من اهدا کرد. این مدال هر دو ســال یک بار به 
پزشکان و پرستارانی که فعالیت هایشان پیام صلح و 
دوستی دارد، تعلق می گیرد. موقع اهدای این مدال 
هم گیرنده را اینطور خطاب می کنند: »کسانی که 
جان خود را به خطر می اندازند تا جان کســانی که 
در جنگ یا حوادث طبیعی آسیب دیده اند را نجات 
دهند.« بنابراین این مدال برای هر نفر، 2سال اعتبار 
دارد و به اســم فلورانس نایتینگل است. فلورانس 
نایتینگل، پرســتاری بود که در جنگ جهانی دوم 
شب ها با فانوسی در دست سراغ سربازان مجروح 
می رفت و زخم هایشان را درمان می کرد. آنها صبح 

چشــم باز می کردند و می دیدند که زخم هایشان 
پانسمان شده است. بعدها مدالی به همین نام برای 
کسانی که اقدامات بشردوســتانه و داوطلب انجام 

می دهند، درنظر گرفته شد.
انتخاب افراد برای اهدای این مدال بر 

چه اساسی صورت می گیرد؟
افرادی که در زمینه فعالیت های داوطلبانه با پیام 
صلح و دوستی فعالیت می کنند، شناسایی و برایشان 
پرونده  تشکیل می شود. در مرحله بعد از کشورهایی 
که این افراد سفر داشته اند، استعالم گرفته می شود 
و از ســوی تیمی متشکل از پزشــکان بدون مرز، 
اعضای صلیب سرخ و سازمان های دیگر، امتیازی 
برای هر نفر درنظر گرفته می شود و درنهایت فردی 
که باالترین امتیاز را به دست آورده برای گرفتن این 
مدال انتخاب می شود. من این عنوان را سال2021 
به دلیل فعالیت های داوطلبانه در کشورهای آسیای 
میانه و آفریقایی گرفتم. البته برای گرفتن این مدال، 
امتیاز دیگری برای آموزش پرســتاران در مناطق 
درنظر گرفته شــده که من هم در تمام کشورهای 
آفریقایی که تردد داشتم ازجمله غنا، تانزانیا، گینه، 
کنیا، برونئی این آموزش را به پزشــکان داشتم و 
برایشان دوره های آموزشــی درباره بیماری های 
پوســتی در درمانگاه ها برگزار می کردم. هر روز در 
درمانگاه ها، بیماران مبتال به عارضه های پوستی را 
ویزیت می کردم و حتی به صورت کمپین هایی به 

مناطق بسیار دور برای درمان هم می رفتم.
شما عضو ســازمان پزشکان بدون 

مرز هستید؟
خیر. من تمام سفرهایم را مستقل انجام می دادم و 
عضو این سازمان نبودم، اما اینقدر این سفرها بازتاب 
داشت سازمان پزشکان بدون مرز خواست که من به 
عضویت این سازمان دربیایم. من تا قبل از گرفتن 

مدال، عضو سازمان نبودم.
چند سال اســت که در این زمینه 

به صورت داوطلبانه فعالیت می کنید؟ 
از سال2008، هر سال به مدت 2 تا 3ماه، به آفریقا 
سفر داشتم و بیماران را در مراکز اچ ای وی )ایدز( و 

سایر درمانگاه های مرتبط ویزیت می کردم.
تمام این ســفرها با هزینه شخصی 

خودتان انجام شده؟
بله فقط در سال های 2008، 2009 و 2021 که با 
ماموریت هالل احمر به آفریقا رفتم، هزینه  را خودم 
پرداخت نکردم. سایر سفرها با هزینه شخصی بود. 
یکی از دالیلی که این مدال هم به من تعلق گرفت، 
همین موضوع بود. آخرین بار 3ماه پیش آنجا بودم.

برای این ویزیت ها نیــاز به مواد و 
تجهیزات داشــتید. اینها را هم خودتان تهیه 

می کردید؟
بله، البته دوستانم هم بودند که بخشی از داروها را 
می خریدند، اما بخش عمده را خودم تهیه می کردم، 
چند کارتن می کردم، از ســفارت ، نامه می گرفتم 
و می رفتم. من دعوت نامه صلیب ســرخ و وزارت 
بهداشت کشور مربوطه را داشتم تا برای رفت وآمد 

و جابه جایی این داروها، مشکلی برایم پیش نیاید.
آماری از تعداد افــرادی که در این 

سال ها ویزیت کرده اید، دارید؟
در هر سفر 300 تا 400نفر را ویزیت می کردم.

چرا فعالیت هــای داوطلبانه تان در 
کشورهای آفریقایی بود؟ چرا در همین ایران 

که اینقدر مناطق محروم داریم فعالیت نکردید؟
من سال84 که فارغ التحصیل رشته پوست شدم تا 
سال86 در مناطق محروم حضور داشتم. یک سال 
بعد از زلزله، به بم رفتم؛ چون آنجا متخصص پوست 
نداشــتند. درحالی که می توانستم در تهران مطب 
داشته باشم، اما هیچ وقت مطب نزدم. بعد از مدتی به 
سیستان و بلوچستان رفتم و در منطقه خاش، بیمار 
ویزیت می کردم. این موضوع ادامه داشت تا اینکه به 
این فکر کردم که در 12ماه سال، 10ماه می توانم در 
مناطق محروم ایران فعالیت کنم و 2ماه به مناطق 
محروم خارج از کشــور بروم؛ هــم کار داوطلبانه 
اســت و هم برای ایران اعتبار می آورد. وقتی وارد 
کشورهای آفریقایی می شوم، نخستین سؤال از من 
که سفیدپوست هستم این است که از کدام کشور 

آمده ام و بعد از دینم سؤال می کنند.
برای آنها فرقی می کند که شما از چه 

کشوری باشید یا چه دینی داشته باشید؟
فرقی نمی کند، اما برای من مهم بود که آنها ایران 
و اسالم را بشناسند؛ مثال اگر من در این سال ها به 
این کشورها و مناطق ســفر نمی کردم آنها چطور 
می توانســتند با اســم ایران یا دین ما آشنا شوند. 
جالب اینجاست که در راستای همین فعالیت های 
داوطلبانــه در کنیــا بــا جمعیــت 50میلیونی، 
درمانگاهی در یکی از بیمارستان های آموزشی به 
اسم امام حسین)ع( با پرچم ایران وجود دارد. این 
درمانگاه را به دلیل 7ساعت فعالیتی که آنجا داشتم، 
به این اســم نامگذاری کردند. اول می خواستند به 
اسم من باشد که من پیشنهاد اسم امام حسین)ع( را 
دادم. در برونئی هم درمانگاهی به اسم امام رضا)ع( 
با پرچم ایران است. اینها یعنی دیپلماسی سالمت. 
همه  چیز نباید سیاسی باشد. دیپلماسی می تواند 

خیلی قوی تر عمل کند.
با تخصص شما، پزشک دیگری هم 

در آن منطقه فعالیت می کند؟
خیر، تنها متخصص پوستی که به این کشورها رفته، 
من هستم. از کشورهای دیگر متخصصان عفونی 
بســیار تردد می کنند، اما متخصص پوست کسی 
نبوده است. به هر حال رشته پوست، لوکس است و 
پزشکان دوست ندارند، زخم بشویند و بیماران مبتال 
به اچ آی وی را که عمده بیماران من بودند و به دلیل 
همین بیماری دچار مشــکالت پوستی می شوند، 

معاینه و درمان کنند.
با توجه به شرایط بهداشتی و شیوع 
انواع بیماری ها در کشورهای آفریقایی خودتان 

هم درگیر بیماری شدید؟
بله، تقریبا در هر سفری که می رفتم، به یک بیماری 
مبتال می شــدم. در غنا ماالریا گرفتــم، در کنیا 
تیفوئید، در برونئی، نیدل استیک شدم؛ یعنی تیغ 
آلوده به خون مبتال به اچ ای وی وارد بدنم شــد، در 
گینه به دلیل گرمای شــدید و کم آبی بدنم، سنگ 
کلیه گرفتم. از همه اینها شــدیدتر هم ابتالیم به 
ماالریا بود. ســال2009 بود که برای ویزیت چند 
بیمار به یکی از روستاها در شمال آکرا رفته بودم و 3، 
4شب ماندم، همان جا مبتال به ماالریا شدم. حالم 
به شــدت وخیم بود، فکر می کردم می میرم. حتی 
آنجا به من می گفتند که هر کس غیر از خودشان 
ماالریا گرفته، فوت کرده است. من خیلی ترسیده 
بودم. آنجا کامال تنها بودم. 2هفته از ســخت ترین 
روزهای زندگی من بود. به هیچ کس نگفتم که مبتال 

شدم یا باید درمان را خودم انجام می دادم یا پزشکان 
آفریقایی. کس دیگری نمی توانست به من کمک 

کند. درنهایت خدا نجاتم داد.
ماالریا آنجا بیماری شایعی است؟

در شــهرهای بزرگ شایع نیســت، اما در مناطق 
روســتایی زیاد دیده می شــود. من هم در همان 

مناطق روستایی مبتال شدم.
این اتفاقات منجر نشــد تا نگران 

سالمتی تان شوید و برای رفتن تعلل کنید؟
گاهی باید این سختی ها در زندگی پیش بیاید، تا 

لذت تالش ها درک شود.
با توجه به شــیوع باالی اچ آی وی  
)ایدز( در این کشور و ویزیت این بیماران، نگران 

ابتال نبودید؟
بله، نگرانی داشتم. یک بار هم تیغ آلوده وارد بدنم 
شــد، اما با داروهایی که مصرف کــردم در نهایت 
آزمایش ها منفی بود. مردم ایــن مناطق در کنار 
این بیمای، دچار سوءتغذیه شدید هستند و مسائل 
بهداشــتی شــرایط بســیار بدی دارد. همه اینها 
بیماری های پوستی  شــان را شدیدتر می کند. من 
حتی اطلس بیماری های پوستی این کشور را تهیه 

کردم و در انگلستان هم منتشر شد.
غیر از این بیماری ها اتفاق جالبی هم 

در این سفرها برایتان افتاده؟
من وقتــی مبتال به ماالریــا بودم، بــا همان تبی 
که داشــتم، باز هم بیمار ویزیــت می کردم. یکی 
از بیمــاران، زن جوانی بود که زخمــی در پایش 
داشــت، او دید که من تب دارم و حتی ســرم به 
من وصل اســت و پانســمانش می کنم. این اتفاق 
در ذهن آن زن ماند. 4ســال بعد از این ماجرا، در 
یکی از ســفرهایم، تلویزیون غنا از من خواست تا 
به منزل یک خانواده ای برویــم. به من گفتند این 
زن را می شناســی؟ گفتم نمی شناسم. زن گفت 
که شما 4ســال پیش مرا در روســتایمان ویزیت 
کردیــد. آن زن فرزند 40روزه ای داشــت، به من 
گفتند که برای تشــکر از من، اسم عمادی را روی 
فرزندش گذاشــته اند. تعجب کــردم، فکر کردم 
شــوخی می کنند. بعد رفتند و شناسنامه نوزاد را 
آوردند. دیدم اسمش اتوبورا عمادی است. آن زن، 
به دلیل تالش هــای من بــرای ویزیتش، تصمیم 
گرفته بود اسم مرا روی فرزندش بگذارد. آن زمان 
هنوز ازدواج نکرده بود. جالب اینجاســت که مرکز 
صدور شناسنامه در غنا در ابتدا با نامگذاری عمادی 
روی این نوزاد مخالفت کرده و گفته بود که ما اصال 
اســمی به نام عمادی در این کشور نداریم، اما بعدا 
که پرس وجو کرده بودند، متوجه شدند که ماجرا 
چیســت و دیدند که خبر ابتالی من به ماالریا در 
صلیب سرخ ثبت شده است. بعد از آن با اسم عمادی 

موافقت کرده بودند.
خانواده نگران این رفت وآمدهای 

شما نبود؟
بله، دخترم همیشه نگران است. خودش هم خیلی 
دوست داشــت در یکی از این سفرها مرا همراهی 
کند. سال گذشــته او را با خودم بردم. 19سالش 
است و در 3ماهی که آنجا بودیم، به مدارس می رفت 
و به دختران آموزش می داد. یک پســر دانشجوی 

پزشکی هم دارم.
هر بار که به آفریقا سفر می کنید، کجا 

اقامت دارید؟

در منزل یکی از دوستانم به اسم موریس. با او آنجا 
آشنا شدم. 

به نظر می رسد در دوران کرونا شما 
2بار به این کشور سفر داشته اید؟ اوضاع شیوع 
آنجا چطور بود و چقــدر برایتان محدودیت 

ایجاد کرد؟
شــیوع کرونا در آفریقا کمتر از ایران بود. من هم 
همانجا مبتال به کرونا شــدم و چند روزی بستری 
شدم، اما با اینکه در این کشورها، بهداشت رعایت 
نمی شود، اما به نظر می رسد موضوع ژنتیک در ابتال 
به کرونا نقش مهمی دارد؛ مثال سویه دلتا در هند 
و ایران مرگ های خیلی بیشــتری نسبت به عراق 
و افغانستان داشت و برخی سویه ها در کشورهای 
اروپایی مــرگ  و ابتالی زیادتری نســبت به ایران 
داشت. احتماال مردم آن کشــور ها، آنقدر درگیر 
ویروس های مختلف  هســتند که نســبت به این 

ویروس مقاوم شده اند.
حاال خودتان بعد از این ســال ها 
فعالیت در آفریقا، نسبت به سالمت مردم این 
کشور احساس مســئولیت می کنید؟ یعنی 

خودتان هم قلبا، به آنجا احساس تعلق دارید؟
من در بسیاری از مصاحبه هایم در آفریقا هم گفتم 
که نصف بدن من به آفریقا تعلق دارد، نصف دیگرش 
به ایران. در این ســال ها با اینکه می توانســتم به 
کشورهای مختلف سفر کنم، هر وقت فرصتی پیدا 

کردم به آفریقا رفتم و بیمار ویزیت کردم.
بســیاری از مناطق در این کشور، 
ناامن است. در این زمینه اتفاقی برایتان نیفتاد؟

بله افتاد. سال2014 بود، در یکی از سفرها به نایروبی 
کنیا، بیماری را صبح جراحی کردم، بعد از ظهر با من 
تماس گرفتند و گفتند خونریزی کرده است. ظاهرا 
یکی از بستگان بیمار به دیدنش رفته بود و از روی 
ناآگاهی پانسمان روی زخم را برداشته و بخیه ها با 
آن کشیده شــده بود. من هم به سرعت خودم را به 
بیمارستان رساندم و دوباره بخیه زدم. وقتی کارم 
تمام شد هوا تاریک شده بود. پرستار به من گفت 
که بیرون نروم. خطرناک است و ممکن است دزدان 
به سراغم بیایند. من اما مخالفت کردم و گفتم که 
مشکلی پیش نمی آید. مســئله ای که وجود دارد 
این است که در بسیاری از شهرهای آفریقایی، در 
خیابان روشنایی وجود ندارد؛ حتی در خانه ها هم 
تنها یک المپ کوچک روشن می شود. برق بسیار 
گران اســت؛ بنابراین در خیابان ها تاریکی مطلق 
برقرار است. من از بیمارستان که بیرون رفتم، حدود 
200متر جلوتر متوجه صدای پای چند نفر شدم. 
احساس کردم اینها همان دزدان هستند. قدم هایم 
را تندتر کردم که مرا گرفتند. 3نفر بودند و از من پول 
می خواستند. وقتی دیدند پول ندارم، با چاقو به پایم 
زدند و گفتند که ضربه دوم به سینه ام زده می شود.  
از روی ترس، عصبانی شدم و شــروع کردم به داد 
زدن که من پزشک هســتم و مردم اینجا را ویزیت 
می کنم. باورشان نمی شــد. درنهایت موبایلم را به 
آنها دادم و گفتم که با بیماران تماس بگیرند و با آنها 
حرف بزنند تا مطمئن شوند. آنها هم تماس گرفتند 
و بیماران تأیید کردند. بعد از این ماجرا، دزدان از من 
عذرخواهی کردند پول کمی که به آنها داده بودم را 

برگرداندند و تا خانه مرا همراهی 
کردند تا دزد دیگری به من نزند. 
حتی زخمم را با پارچه ای بستند.

زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

گفت وگو با »ناصر عمادی«، پزشک متخصصی که به دلیل 12سال فعالیت 
داوطلبانه در مناطق محروم آفریقایی و آسیایی،  مدال »فلورانس نایتینگل«

 را از صلیب سرخ جهانی دریافت کرد

تقریبادرهرسفری
كــهمیرفتــم،بــهیــك
بیماریمبتالمیشــدم.
درغناماالریاگرفتم،در
كنیاتیفوئید،دربرونئی،
نیــدلاســتیكشــدم،
یعنیتیغآلــودهبهخون
مبتــالبــهاچآیویوارد
بدنــمشــد،درگینــهبــه
دلیــلگرمــایشــدیدو
كمآبیبدنم،سنگكلیه
گرفتــم.ازهمــهاینهــا
شــدیدترهــمابتالیمبه

ماالریابود

اهــــدای مــوقــــــع 
مــدال»فـــلـــورانـــــــــس
نایتینگــــــل«گیــــــــرنده
رااینطــورخطــابقــرار
میدهنــد:»كــــســــانی
كهجــانخــودرابهخطر
میانــدازنــــــدتــــــاجــان
كســانیكــهدرجنــگیا
حــوادثطبیعیآســیب
دیــــــدهانــــــــدرانـــــجات
دهنــد.«بنابرایــنایــن
مــدالبرایهــرنفــر،دو
ســالاعتبــارداردوبــه
اسمفلورانسنایتینگل
فــــــلــــــورانس اســــــت.
نایتینگل،پرستاریبود
كهدرجنگجهانیدوم
شــبهابــافانوســیدر
دستبهسراغسربازان
مـــــــجروحمــــــیرفتو
زخمهایشــانرادرمــان
میكرد.آنهاصبحچشم
بازمیكردندومیدیدند
كــهزخــــــمهـــــایـــــــشان
پانســمانشــدهاســت.
بعدهــامدالیبــههمین
نــامبــرایكســانیكــه
اقدامــاتبشردوســتانه
وداوطلــــــــــبانــــــجام
میدهند،درنــظرگرفته

شد

افــــرادیكــهدر  
زمــــیــــــنهفعالیتهــای
داوطلبانــهباپیــامصلح
فـــــعالیت دوســـــــتی و
میكننــد،شناســاییو
برایشانپروندهتشكیل
میشود.درمرحلهبعد
ازكشــورهاییكــهایــن
افــرادســفرداشــتهاند،
استعالمگرفتهمیشود
وازسویتیمیمتشكل
ازپزشــكانبــدونمــرز،
اعضــایصلیــبســرخ
وســازمانهایدیگــر،
امتیــازیبــرایهــرنفــر
درنظــرگرفتــهمیشــود
ودرنهایــتفــردیكــه
باالتریــنامتیــازرابــه
دستآوردهبرایگرفتن
انتخــاب مــدال ایــن

میشود

تمــامســفرهایمرا
مستقلانجاممیدادم
وعضــوایــنســازمان
نبــودم.امــااینقــدراین
ســفرهابازتــابداشــت
سازمانپزشــكانبدون
مرزخواســتكــهمنبه
عضویــتایــنســازمان
دربیایــم.مــنتــاقبــل
ازگرفتــنمــدال،عضــو
ســازماننبودم.ازسال
2008،هرســالبهطور
مرتــببــهمــدت2تــا
3مــاه،بــهآفریقاســفر
داشــتموبیمــارانرادر
مراكــزاچآیوی/ایــدز
وســایردرمانگاههــای
مرتبطویزیتمیكردم.

چالشهایناشراناستانی
درنمایشگاه33

ناشران برگزیده استانی از چالش  های حضور در 
نمایشگاه کتاب تهران می گویند

11

اقبالجهانی
بهدوزچهارمواکسنکرونا

شواهد نشان می دهد ویروس کرونا در حال 
افزایش سرایت ولی کشندگی کمتر است

10

تقویتساختدرونیقدرت
باعملبهوعدهها

بررسی چگونگی پدافند رسانه ای و احیای 
حدود10درصداعتماد عمومی در ماجرای حذف ارز ترجیحی

کودکانایرانیآسم
دارند

براســاس جدیدترین پژوهش های ملی انجام 
شــده در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آســم 
و آلرژی، بیش از 8.9درصد از بزرگســاالن و 
10.9درصــد از کودکان ایرانی از مشــکالت 
تنفسی آســم رنج می برند. همچنین براساس 
اعالم اداره بیماری های مزمن تنفســی، شهر 
اهواز در استان خوزستان در صدر ابتال به آسم 
و آلرژی در تمام گروه های ســنی قرار دارد و 
پس از آن استان سیستان و بلوچستان، تهران، 
اراک و... باالتر از متوسط کشوری قرار دارند. 
در میان جمعیت کودکان مبتال به آســم هم 
استان قم بیشترین بیمار را به خود اختصاص 
داده اســت. مصطفی معیــن، رئیس انجمن 
آسم و آلرژی ایران می گوید: »هم اکنون بیش 
از 350میلیون نفــر در دنیا، دچــار بیماری 
آســم اند و فرایند روبه افزایــش این بیماری 
که از نیمه دوم ســده پیشــین آغاز شده، کم 
و بیــش در مناطــق مختلف جهــان به ویژه 
کشورهای توســعه نیافته و یا در حال توسعه 
مانند ایران ادامــه دارد.« به گفته معین، این 
بیماری تحت تأثیر زمینه های ژنتیک با عوامل 
خطرزای طبیعــی و محیــط اجتماعی بروز 
می کند و هزینه های سنگین دارویی و درمانی 
برای بیماران دارد: »آســم یک بیماری مزمن 
است و نباید انتظار داشت که با درمان مقطعی، 
فرد به سرعت بهبود پیدا کند. باید این نگرش 
شکل بگیرد و بیمار بداند که باید به طور مستمر 
خدمات مراقبتی دریافــت کند. عالوه بر این، 
مشــکالت روانی و اجتماعی و کاهش کیفیت 
زندگی از نظر رکــورد تحصیلی و اشــتغال، 
مزاحمت با خواب و استراحت، محدودیت در 
ورزش و فعالیت های روزمره برای بیماران، هم 
جزو مشکالتی است که آسم برای بیماران به 
همراه می آورد و باید مورد توجه قرار بگیرد.« 

او ادامه می دهد: »هم اکنون براســاس نتایج 
به دســت آمــده از پژوهش هــای علمــی و 
همچنین پیشــرفت هایی کــه در روش های 
درمانی و تجویز دارویی کســب شده، میزان 
مرگ ومیر به علت آســم کاهش یافته اما هنوز 
عالئم و مشکالت تنفســی بیماران در حدود 
50درصد از موارد به خوبی کنترل نشده است. 
کنترل نشــدن مطلوب بیماری آسم دالیل و 
کاستی های مختلفی دارد که رفع آن کاستی ها 
برعهده پزشــکان معالج با همکاری بیماران و 
خانواده های آنان و برنامه ریزی مناسب نظام 
سالمت قرار دارد.« این متخصص کودکان رفع 
این کاستی ها را در 3محور جمع بندی می کند 
و می گوید: »در وهله اول باید تشخیص، درمان 
و پیشگیری از سوی پزشکان انجام شود چرا که 
نبود تشخیص دقیق و به هنگام آسم، همچنین 
درمان ناقص )مقدار دارو و طول مدت مصرف( 
با اسپری های کورتیکواســتروئیدی منجر به 
اختالل درمــان خواهد بــود. همچنین نبود 
ارتباط منظم با بیماران و ارزیابی پیشــرفت 
بهبودی بــا انجــام آزمون های تنفســی و یا 
آزمون های حساســیت )آلرژی( هم از عوامل 
کاستی در درمان به شمار می رود. در این باره 
باید آموزش و آگاهی به بیماران نسبت به مزمن 
بودن بیماری، چگونگی مصرف درست داروها 
در بلندمدت و سالم سازی محیط زندگی هم از 
سوی متخصصان انجام شود. از سوی دیگر باید 
تشــخیص و درمان بیماری های همزمان هم 
وجود داشته باشد و البته در این مسیر شرایط 
خانوادگی، مسائل روانی- اجتماعی و وضعیت 
اقتصادی بیماران هم مورد توجه پزشکان قرار 
بگیرد.« او افزایش آگاهی و همکاری بیماران 
و خانواده ها را محور دوم رفع کاستی ها عنوان 
می کند و می گوید: »نداشتن آگاهی و در نتیجه 
نبود همکاری در مراجعه منظم به پزشــک و 
مصرف طوالنی مــدت داروها، مصرف نکردن 
دقیق داروهای استنشاقی و اســتفاده از ابزار 
کمک دارویی به شــکل درســت، نگرانی و یا 
وحشت از مصرف اسپری های تنفسی به ویژه 
کورتیکواستروئیدها، نبود همکاری در رعایت 
توصیه های پزشــک معالج برای بهداشــتی 
کردن محیط زندگی و پرهیــز از مواد آلرژی 
زا و یا تحریک کننده و حتــی گزارش نکردن 
سوابق پزشکی و ابتال به بیماری های دیگری 
غیراز آسم به پزشــک معالج ازجمله عواملی 
است که می تواند به کندتر شدن روند درمان 
منجر شــود و همکاری خانواده های بیماران 
می تواند از آســیب های آن را کاهش دهد.« 
رئیس انجمن آســم و آلرژی ایران ســومین 
مرحله رفع کاستی ها را در برنامه ها و اقدامات 
نظام سالمت و دولت تشریح می کند و توضیح 
می دهد: » کمبود دسترســی برابر بیماران به 
مراقبت های بهداشتی اولیه، پزشکان عمومی 
و خانواده، خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
بر پایه نظام ارجاع باید برطرف شود. همچنین 
باید محدودیت های دسترسی به دارو به دلیل 
هزینه های ســنگین یا کمبود و نایابی آن هم 
برطرف شود. از ســوی دیگر افزایش پوشش 
مطلوب، پاسخگو و همگانی بیمه های درمانی 
در کشــور و برنامه ریزی ملی از سوی دولت ها 
برای کنترل ریزگردها، آالینده های شیمیایی 
و آلودگی شــهرهای پرترافیــک و قطب های 
صنعتی در کاهش این کاســتی ها مؤثر است 
که باید در اولویت های اقدامات نظام سالمت 

قرار بگیرد.« 

سالمت

مرگ ناشی از ابتال به آسم کاهش یافته 
اما هنوز 50درصد عالئم و مشکالت 

تنفسی بیماران کنترل نمی شود
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نمی شد و مصداق آن را می توان در افزایش قیمت 
بنزین در دولت دوازدهم دید. اما برای جلب اعتماد، 
مردم باید شاهد حمایت دولت از خودشان در برابر 
گرانی های ناشــی از اجرای این سیاســت باشند. 
اکنون بخشی از جامعه این حمایت را بعینه مشاهده 
کرده اند که برای اولین بار درابتدا کمک معیشتی 
به حساب آنان قبل از اجرای طرح واریز شده است. 
این اقدام به ایجاد اعتماد به دولت از ســوی مردم 

کمک شایانی خواهد کرد.

عملیات رسانه ای قانون نمی  خواهد 
برخی خطاهای مدیریتی واظهارنظرهای نسنجیده 
مسئوالن در بزنگاه های حساس سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی همــواره هزینه هــای زیــادی را به 
کشورتحمیل کرده اســت.اتفاقاتی مانند ماجرای 
آبان 98و اظهارنظر عجیب رئیس جمهور وقت در 
مورد بی اطالعی اش دربــاره افزایش قیمت بنزین 
نمونه بارز چنین اظهارنظرهایی اســت که سبب 
نارضایتی مردم شــد. در این میــان، بهره برداری 
حداکثری رســانه های معاند خارجی ودنباله های 

داخلی منجربه ضریــب دادن به چنین خطاهایی 
می شــود. دراین میان، آنطور که محمد رشیدی، 
نماینده مردم کرمانشــاه و عضو فراکسیون رسانه 
مجلس به همشــهری  می گوید، نبود هماهنگی 
وانسجام درجبهه رسانه ای انقالب سبب قرارگرفتن 
نظام اطالع رسانی کشوردر موضع تدافعی هنگام 
بروز چنین بحران هایی شــده است؛ هراتفاقی که 
در کشور رخ می دهد ازسوی دشمن به یک پروژه 
تبدیل و درپی آن زنجیره رسانه ای ایجاد می شود 
تا درجامعه التهاب آفرینی کنند. وی ادامه می دهد: 
با وجود تکــرار مداوم چنین وضعیتی شــاهد آن 
هستیم رسانه های تالشــگر و مردمی داخل نظام 
به دلیل نبود ارتباط منسجم با یکدیگر قادر به پاسخ 
دادن به موقع، دقیق وشفاف به حمالت رسانه ای 
معاندین نیســتند و همواره درموضــع تدافعی و 
نه تهاجمــی قرار می گیرند. رشــیدی به عملیات 
رسانه ای جریان های ضد انقالب درماجرای حذف 
ارز ترجیحی و ایجاد نگرانی در مردم با استفاده از 
ابزار رسانه اشاره می کند و حرفش را اینطور ادامه 
می دهد: دشمن با سوار شــدن برموج گالیه های 

بحق مردم، بازی بــا کلمات و تدویــن تصاویری 
غیرواقعی تالش کرده اســت همه مردم را مخالف 
اجرای این طرح نشــان دهد. متأســفانه با وجود 
تجربه های قبلی و پیش بینی پذیر بودن این حرکت 
دشمن، دژ مستحکمی برای مقابله با عملیات فریب 
رسانه ای آنان ایجاد نکرده ایم و به جای قرارگرفتن 
در موضع تهاجمی، اکنون در وضعیت پاســخگو 
هستیم که این خطای بزرگی درحوزه رسانه است. 
این عضو فراکسیون رســانه مجلس، مقابله با این 
شگرد رسانه ای دشمن را نیازمند بهره گیری درست 
از سالح دشمن برضد خودش  می داند و می افزاید: 
عملیات آفندی درحــوزه رســانه نیازمند قانون 
نیست بلکه، مسئوالن باید با پرهیز ازساده انگاری 
به رسانه های جبهه انقالب خوراک و محتوای مورد 
نیاز برای اطالع رسانی بهنگام ارائه کنند. رسانه ها 
نیز باید با تقویت شبکه های اجتماعی خود و تقویت 
نفوذ درافکارعمومی، تصویــری واقعی ازآنچه در 
جامعه در حال رخ دادن اســت ارائه کنند تا مردم 
بهترین همراهی را با طرح هایــی مانند حذف ارز 

ترجیحی داشته باشند.

تقویت ساخت درونی قدرت با عمل به وعده ها 
بررسی چگونگی پدافند رسانه ای و احیای اعتماد عمومی در ماجرای حذف ارز ترجیحی در گفت وگو با کارشناسان

دبیر ستاد حقوق بشر خبر داد

افشای نقش سوئد در ایجاد 
شبکه جاسوسی در ایران

نظام انتخاباتی کشور
نیازمند تحول بنیادین

اینکه دولت ها در برخی مقاطــع به دنبال ارائه الیحه جامع 
قانون انتخابات در کشور بوده اند، نشــان دهنده ناآشنایی 
آنان با ســاختارهای انتخاباتی کشور است. معتقدم اطالق 
چنین واژه ای به قانون از اســاس اشتباه اســت. دلیل این 
موضوع را می توان در متفاوت بــودن ذات انتخابات 4گانه 
کشور با یکدیگر جســت وجو کرد. بر اساس قوانین کشور، 
انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اســالمی و 
خبرگان رهبری با نظارت شــورای نگهبان برگزار می شود 
اما انتخابات شوراها با نظارت مجلس شورای اسالمی است 
که امکان برگزاری پیدا می کند. قوانین و مقررات انتخابات 
ریاســت جمهوری نیز با قوانین انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و قوانین انتخابات خبرگان رهبــری تفاوت های 
چشمگیری دارد و از این رو نمی توان برای انتخابات 4گانه 
در کشــور یک قانون تدوین، طراحی و اجرا کرد. درچنین 
شرایطی، هریک از این انتخابات به دلیل تفاوت های شکلی 
و ماهوی جدی که با یکدیگردارند نیازمند قانون خاص خود 
هســتند. با وجود چنین تفاوت هایی، برخی دولت ها اصرار 
به تدوین طرح هایی با عناوینی مانند قانون جامع انتخابات 
دارند و اهداف خاص خود را با طراحی چنین قوانینی دنبال 
می کنند اما یکــی از نقدهایی که به موضــوع انتخابات در 
کشور وارد می شــود؛ تغییرات پی در پی قوانین انتخاباتی 
اســت که معموال در بازه ای نزدیک به برگــزاری انتخابات 
اعمال می شود. هرمجلسی از دید خود ایرادهایی را به قوانین 
انتخابات پیدا می کند و تالش می کند ایرادها را برطرف کند 
اما ایرادها تا پایــان دوره فعالیت مجلس با حداقل تغییرات 
برطرف می شود و این موضوع سبب اعمال تغییر در قانون 
انتخابات شده بدون اینکه تغییرات اعمال شده اساسی باشد. 
برای پایان دادن به این وضعیت، در ابتدای فعالیت مجلس 
یازدهم، 3طرح اصالح انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا در کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها در راستای تحول در نظام انتخاباتی 
کشور تدوین شد. در گام نخست این طرح، با تعامل مثبت 
و سازنده میان مجلس و شــورای نگهبان ویژگی های اولیه 
برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تدوین شد تا 
هر فردی این امکان را پیدا نکند تــا در انتخابات ثبت نام و 
شورای نگهبان را ناچار به رد صالحیت افراد کند. با این قانون 
تالش کردیم از ابتدا مانــع ثبت نام افراد بدون صالحیت در 
انتخابات ریاست جمهوری شویم. با تأیید این طرح از سوی 
شورای نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام به بهانه 
اختیار در تطبیق قوانین با سیاســت های کلی نظام به این 
موضوع ورود کرد و مانع اجرای قانون شد. شورای نگهبان 
بر اســاس وظیفه قانونی خود، این قانون را به وزارت کشور 
وقت ابالغ کرد اما وزارت کشور دولت دوازدهم آن را به بهانه 
اینکه باید مجری قانون باشد اجرا نکرد و با اقدام خود سبب 
شد افرادی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند که 

موجب وهن نظام شوند. این موضوع با اعتراض 170نماینده 
رو به رو شد و در این باره با ارسال نامه ای به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خواستار اجرای حکمیت و نه قانونگذاری در 
این مجمع شدیم. در گام دوم در اجرای طرح تحول بنیادین 
نظام انتخابات کشور، کارگروهی برای تدوین آیین نامه های 
انتخابات مجلس شورای اسالمی شــکل گرفته است تا در 
تعامل میان کمیسیون شوراها، مرکز پژوهش های مجلس 
و مرکز پژوهش های شــورای نگهبان به ســمت برگزاری 
انتخابات اســتانی حرکت کنیم. گرچــه موضوع برگزاری 
انتخابات استانی تاکنون 2مرتبه ازســوی شورای نگهبان 
رد شده اســت اما امیدواریم در طرح پیشنهادی با تعامل و 
توضیح موضوع، نظر مساعد شــورای نگهبان را برای تأیید 
برگزاری انتخابات مجلس شــورای اســالمی به این شکل 
به دست بیاوریم. در این طرح، برای مثال استانی 20نماینده 
در مجلس دارد که برای انتخاب این 20نماینده اســتان در 
مجلس، رأی دهندگان هنگامی که پای صندوق رأی می روند 
باید به تعداد نمایندگان منطقه خود رأی به نماینده حوزه 
انتخابیه خود بدهند و به مازاد بر آن باید آرای دیگر را برای 
انتخاب سایر نمایندگان به صندوق بیندازند. کاندیدای یک 
حوزه انتخابیه باید حداقل 20درصــد آرای حوزه انتخابیه 
خود را کســب کند تا آرای این کاندیدا در سطح کل استان 
نیز شمارش شود. در این مرحله هر فردی که باالترین رأی 
را کســب کند به عنوان نماینده مردم آن استان در مجلس 
انتخاب شود. البته این موضوع در کمیسیون شوراها مطرح 
و چندین بار رد و به کارگروه ویژه بازگردانده شــده است تا 
نظر نمایندگان کمیسیون در آن لحاظ شود. هنوز پیشرفت 
چندانی در این باره نداشته ایم اما با توجه به تعامل شورای 
نگهبان با مجلس، نگرانی ای نیز برای رد شدن احتمالی آن 
نداریم. در گام سوم نیز، موضوع اصالح انتخابات شوراهای 
شهر و روستا در دستورکار قرار دارد. بر این اساس، به دنبال 
اجرای ایده پارلمان های قوی بــا افزایش تعداد نمایندگان 
عضو شوراهای شهر و روستا هســتیم. معتقدیم مردم هر 
محله باید در شورای شهر خود دارای نماینده ای از محله خود 
باشــند و بتوانند صدای خود را به گوش مسئوالن برسانند. 
در این فرایند پیش بینی الگوی شهردار قویـ   شورای قوی را 
دنبال می کنیم و امیدواریم درصورت تصویب قانون مرتبط با 
آن عالوه بر تقویت جایگاه شوراهای شهر و روستا به انتخاب 
شــهردار با ویژگی  و توانمندی های بیشــتر نیز دست پیدا 
کنیم. گرچه این موضوع در کمیسیون شــوراها موافقان و 
مخالفانی دارد و هنوز به شکل جدی دردستورکار کمیسیون 
قرارنگرفته اســت اما می توان با اجرای ایــن الگو و برگزاری 
الکترونیک انتخابات به شکل عملی در مسیر تحول بنیادین 

نظام انتخاباتی کشور گام گذاشت.

علیرضاصباحیفرد
فرماندهنیرویپدافندهواییارتش

منطقــهشــمالغرببــاتــاشپدافند
هوایییکیازامنترینمرزهایهوایی
استکهدشمننهتنهاازورود،بلکهاز
نزدیکشدنبهآنهراسدارد؛چراکه
میدانــدپدافندهوایــیدرحفاظتاز
حریمکشــورآمادهمقابلهباهرتجاوز

است./ایسنا

شرط احیای برجام 
کارشــناس مســائل بین الملل بــا بیــان اینکه اگر 
آمریکایی هــا می خواهند برجــام احیا شــود، باید 
شــرایط را به قبل از خروج از برجام برگردانند، گفت: 
آمریکا نمی توانــد تحریم ها را به صــورت برجامی و 
غیربرجامی تفکیک کند. ابوالفضل ظهره وند با اشاره 
به عدم تصمیم گیری و انفعال آمریکا در مذاکرات وین، 
گفت: آمریکایی ها در مذاکرات ویــن به دنبال خرید 
زمان هستند. از سویی تحوالتی که در اوکراین و برخی 
از کشورهای منطقه جریان دارد، شرایط جناح دمکرات 
را تحت تأثیر قرار داده اســت، به نظر می رسد بهترین 
بهانه آمریکایی ها این است که موضوع مذاکرات جامع 
را مطرح کنند. این کارشناس مسائل بین الملل اضافه 
کرد: آمریکایی ها تالش دارند تــا در مذاکرات جامع، 
بحث  موشکی و منطقه ای را اضافه کرده و هم اکنون نیز 
سپاه را بهانه می کنند تا توپ را در زمین ایران نگه دارند؛ 
درحالی که موضع منطقی و قطعی ایران همواره این 
بوده طرفی که از برجام خارج شده است، باید شرایط را 

به دوره قبل از برجام برگرداند./ ایرنا 

نقل قول خبر

خبر

ابوالفضل ابوترابی؛ عضو کمیسیون شوراهای مجلسانتخابات

گرچه موضوع اصالح قیمت ها و حذف رانت  ناشی از 
چند نرخی بودن ارز درکشور سبقه ای طوالنی دارد 
و هربار تالطم های سیاســی و اجتماعی سنگینی 
را نیز برای کشــور در پی داشته اســت اما، در هر 
دوره از اعمال سیاســت های اصالحی نرخ ارز و با 
وجود پیش بینی پذیر بــودن تنش های احتمالی 
ناشــی از آن، دولت های مجری این سیاســت ها 
به رغم وعده هــای پی در پی بــرای کنترل اوضاع 
قادر به مدیریت مناســب ماجرای اصالح نرخ ها 
نشــدند. ناکامی هایی که هربار سرمایه اجتماعی 
کشــور را هدف گرفته و به آن آسیب جدی وارد 
کرده اســت. آســیب هایی که به گفته بسیاری از 
جامعه شناســان؛ احیای آن یا غیرممکن است یا 
دســت کم به زمان طوالنی نیاز دارد. گرچه پس 
از احیای این ســرمایه ها، اثرات منفی ناشی ازآن 
هرگز در ذهن افکارعمومی پاک نمی شود. جالل 
فیاضی، جامعه شــناس و استاد دانشــگاه وجود 
زمینه های بی اعتمادی افکارعمومی به مسئوالن 
را در مردم جدی می داند و آن را ناشی از بی تعهدی 
دولت های گذشته در عمل به وعده هایی می داند 
که به مردم داده اند: بــرای مردم اهمیت ندارد که 
چه دولتی برسرکار است. آنها دولت را می شناسند 
و با اینکه تنها راس هرم دولت یعنی رئیس جمهور 
تغییرکرده اســت، بر این باورند که ساختارهای 
اداری کشورهمراه با رئیس جمهور تغییرنکرده است 
و به این دلیل وعده هایی که رئیس جمهور می  دهد 
در ساختارهای تغییر نیافته نمی تواند محقق شود. 
بنابراین بــه وعده هایی که داده می شــود اعتماد 
نمی کنند. این به آن معناست که دولت برای جلب 
اعتماد افکارعمومی باید ســاختارهایی را سامان 
دهد که اعتمادزا باشد و به مطالبه مردم پاسخ دهد.

این دیدگاه نشــان می دهد، تالش رئیس جمهور 
برای گفت و گوی صادقانه با مــردم تنها می تواند 
بخشی از اعتماد ازدست رفته افکارعمومی را احیا 
کند اما، اعتمادعمومی بــه وعده های دولت را باید 
به روش های مختلفی کســب کرد. روش هایی که 
فیاضی درباره آن به همشهری می گوید: صحبت 
مســئوالن با مردم درباره حذف ارز ترجیحی کار 
خوبی اســت که در گذشــته هرگز با مردم انجام 

حمیدرضابوجاریانگزارش
روزنامه نگار

محسنزنگنه
عضوکمیسیونبرنامهمجلس

مجلسدر2سالگذشتهبهطورمکرر
بــهانقابــیبــودنوانقابیمانــدناز
سویرهبرانقابمفتخرشدهاست.
باحفظاصــولاخاقیقطعــاچنانچه
وزیــریدربدنهدولتناکارآمدباشــد،
باهدفکمکبهدولتانقابیازابزار
قانونــیخــوددرتذکــر،ســؤالوحتــی
استیضاحاستفادهخواهدکرد./ایرنا

معــاون امــور بین الملل قوه 
قضاییه گفــت: پرونده حمید 
نوری یــک پرونــده قضایی 
نیســت، بلکه دارای ماهیتی کامال سیاســی 
است و به نظر ما دولت سوئد با پشتیبانی برخی 
کشــورهای اروپایی ، به ویژه انگلیس درصدد 

محاکمه جمهوری اسالمی است.
کاظــم غریب آبــادی گفت: پرونــده حمید 
نوری یک پرونده ســاده و صرفــا یک پرونده 
محاکمه یک تبعه ایرانی نیست؛ چراکه مبنای 
شکل گیری این پرونده در سوئد، یک مبنای 
قضایی، فنــی و حقوقی نیســت، بلکه دارای 

ماهیتی کامال سیاسی است.
وی درباره علل تغییر رویکرد سوئد نسبت به 
جمهوری اسالمی، خاطرنشان کرد: شاید اصال 
نباید بگوییم تغییر رویکرد، فعالیت هایشــان 
3،2 سالی اســت که علیه جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه امنیت ملی گسترش پیدا کرده 
و گرنه ســوئد همواره این رویکرد را نسبت به 

جمهوری اسالمی ایران داشت.
دبیر ســتاد حقوق بشــر با بیان اینکه 4سال 
قبل پرونده کامل احمدرضا جاللی را مطالعه 
کرده ام، گفت: زمانی که بنده در ستاد حقوق 
بشر بودم، ســفیر ســوئد مرتب به دفتر من 
و وزارت خارجــه می آمــد و می گفت او یک 
استاد دانشگاه بی گناه است، چرا او را دستگیر 
کردید؛ درحالی که موقع دســتگیری او حتی 
دوتابعیتی هم نبود و بعدا تابعیت ســوئد را به 

او اهدا کردند.
معاون امور بین الملل قــوه قضاییه ادامه داد: 
من هم در جواب به ایشان می گفتم که شاید 
سرویس اطالعاتی شــما به شما اطالع نداده 
باشد و گفته که او یک اســتاد دانشگاه است، 
ولی من به شما می گویم که او چه خیانت هایی 

در حق امنیت ملی ما کرده اســت و اگر 
بار دیگر شــاهد حضور شما در وزارت 
خارجه و ستاد حقوق بشر باشیم، این 
اطالعات را هم به رسانه ها خواهیم داد 
که سوئد علیه امنیت ملی ایران چه 

پایگاهی را ایجاد کرده است.
غریب آبــادی افــزود: مــا 
مستندات پرونده احمدرضا 

جاللی را در سوئد داریم 
که در پایگاه های امنی 
که ســرویس مخفی 
سوئد در اختیار موساد 

قرار داده بود با عوامل موساد مالقات می کرد.
وی با بیان اینکه سوئد شریک اطالعاتی موساد 
برای جذب عوامل و اقدام علیه امنیت ملی ما 
بوده اســت، گفت: این رفتار چــه معنایی در 
روابط بین الملل دارد؟ روابط بین کشــورها با 

چه هدفی شکل می گیرد؟
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه من مدافع 
قطع روابط در این موارد نیســتم، ادامه داد: 
باید روابط را تنظیم کرد. تنظیم روابط، گاهی 
اوقات به منزله افزایش روابط و گاهی اوقات به 

منزله تعدیل و کاهش روابط است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه تأکید کرد: 
کشوری که تمامی امکانات خود را برای مقابله 
با جمهوری اســالمی ایران بسیج کرده دیگر 

نمی تواند کشور صادقی در روابط تلقی شود.
دبیر ستاد حقوق بشــر ادامه داد: سوئد مگر 
مدعی حقوق بشر، مدعی مبارزه با تروریست، 
مدعی برقــراری جهانی پــر از صلح و امنیت 
و ثبات نیســت پــس چــرا از گروهک های 
تروریســتی میزبانی می کند؟ همین پرونده 
آقای نوری که االن شــکل گرفته به طرفیت 
و حمایت از چه کسی شکل گرفته؟ گروهک 
تروریســتی منافقین؛ گروهکی کــه انتظار 
می رفت سوئد آنها را به خاطر جنایاتی که در 
حق مردم ایران انجام دادند پای میز محاکمه 
بکشاند، ولی به طرفیت و حمایت از آنها یک 

پرونده تشکیل داده است.
معاون امــور بین الملل قوه قضاییــه با بیان 
اینکه معتقدم ســوئد، پرونده آقــای نوری و 
گروهــک تروریســتی منافقیــن را بهانه ای 
برای محاکمه نظام جمهوری اســالمی ایران 
کرده اســت، گفت: مگر یک کارمند سازمان 
زندان های ایران چقــدر ظرفیت قضایی دارد 
که 100جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل 
دادند؟ آن هم در کشوری که مقر گروهک 

تروریستی منافقین است.
غریب آبــادی افزود: خــود آنها اعالم 
کرده اند که 80 میلیــون یورو بودجه 
برای این دادگاه درنظر گرفته اند که تا 
یک ماه قبل ۵0 میلیون 
یورو هزینــه کرده اند 
که بعید می دانم این 
هزینــه، فقط برای 
حمایت از گروهک 
ترویستی منافقین 

باشد./ میزان

حقوق بشر
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دوز چهارم واکســن کووید-19 که در واقع دومین 
دوز تقویت کننده سیستم ایمنی محسوب می شود، 
محافظت ناشــی از دوزهای قبلی واکسن را به ویژه 
در افراد باالی 70سال، در برابر این بیماری افزایش 
می دهد. به گزارش بی بی ســی، البته دانشــمندان 
می گوینــد هرگونه محافظت کوتاه مــدت در برابر 
عفونت ممکن است به سرعت از بین برود. اما با این 
حال، در انگلیس چهارمین دوز واکســن برای افراد 
باالی 75سال و افراد آسیب پذیر در ماه آوریل ارائه 
شد. قرار است دوز چهارم در پاییز برای اولویت های 
دیگر تزریق شــود اما به گفته مقامات این کشــور، 
این امر کامال به میزان انتشــار و بروز ســویه های 
نگران کننده کووید-19 و فشار بر سیستم درمانی، 
بستگی دارد. برخی کشورها مانند آلمان از چندی 
پیش بــه همه افراد بزرگســال فارغ از رده ســنی 
مشــخص،  دوز چهارم را ارائه کرده اند. در ایران نیز 
دوز دوم تقویت کننــده به افراد باالی 60ســال و 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای توصیه شده است.

افزایش سطح ایمنی
مطالعه  ای که روی 133نفــر، 2هفته پس از تزریق 
دوز چهارم، انجام شد، مشخص کرد که این دوز به 
خوبی سیستم ایمنی را مجددا برای مقابله با کرونا 
و سویه های آن تقویت می کند. محققان می گویند 
پاسخ سیستم ایمنی پس از دوز چهارم بهتر از پاسخ 
ایمنی پس از دوز سوم بوده است. اما در این مطالعه 
که در مجله بیماری های عفونی لنســت منتشــر 
شده، به این نکته اشــاره شده که افزایش ناگهانی و 
زیاد ســطح آنتی بادی های بدن ممکن است زود و 
با سرعت هم کم شود. این مســئله در دوز سوم هم 

مشاهده شده است.
در این مطالعه بالینی، به همه شرکت کنندگان که 
برخی از آنها باالی 70 و برخی زیر 70ســال بودند 
یک دوز واکسن فایزر یا نیم دوز از واکسن مدرنا در 
فاصله 6ماه پس از دریافت دوز ســوم، به عنوان دوز 
چهارم تزریق شد. پروفسور پل سائول فاست، محقق 
ارشد از دانشگاه ساوتهمپتون در این باره می گوید: در 

همه گروه ها تقویت بسیار خوبی رخ داد،  به ویژه برای 
باالی 70ســاله ها. بخش دیگری از سیستم ایمنی 
که به آن سلول T گفته می شــود همچنین پس از 
دوز چهارم تقویت شــد که این به معنی محافظت 

ماندگارتر در برابر بیماری شدید است.
فاست به این نکته اشاره کرد که موج اخیر اومیکرون 
به این معنی است که اکثر افراد اخیرا به کرونا مبتال 
شده اند و حاال سطح باالیی از آنتی بادی دارند. اما با 
گذشت حدود ۴ تا 6 ماه افراد نیاز به تقویت سیستم 
ایمنی پیدا می کنند. این مســئله به ویژه در فصل 

سرما جدی تر خواهد بود.

کشندگی کمتر، سرایت بیشتر
اینکه یک ویروس در دوران تکامل خود چرا مسری تر 
می شــود، کامال واضح اســت اما اینکه چرا درصد 
کشندگی آن کمتر می شود، هنوز مبهم است. روز 
گذشته، آشیش جا، مسئول جدید مقابله با کووید 
در کاخ ســفید خبرهای خوبی درباره ویروس کرونا 
اعالم کرد. به گفته او موارد ابتــال در برخی از نقاط 
آمریکا بیشتر شــده، اما میزان مرگ ومیرها کاهش 

پیدا کرده است.
اما سؤال این است که چرا کووید-19 به نسبت قبل 
کمتر کشنده شده است؟ 2دلیل روشن وجود دارد. 
تقریبا همه در این مرحله از همه گیری دارای نوعی 
مصونیت هســتند، چه به طور طبیعی چه از طریق 
واکســن، بنابراین بدن ما آمادگی بیشــتری برای 
مواجهه با ویروس دارد. ما حتــی می دانیم پیش از 
تشدید بیماری، چطور با آن مقابله کنیم، به خصوص 
افرادی که دوز تقویت کننده را نیز تزریق کرده اند. 
هم اکنون روش های درمانی نیز برای ایجاد اختالل 

در روند بیماری پس از عفونت در دسترس است.

سویه های جدید و ابتالی بیشتر
واکســن های مؤثر به عالوه داروهای خوب مساوی 
اســت با مرگ کمتر. اما این به معنی ابتالی کمتر 
هم هست؟ اگر هم اکنون همه آنتی بادی دارند، پس 
چرا همچنان شاهد ابتالی افراد هستیم؟ از آنجایی 
که ویروس در میان جمعیت کامال مصون در گردش 
است، سویه هایی ایجاد می کند که در فرار از پاسخ 
ایمنی بدن انســان، بهتر فرار می کنند و این اتفاق 

فقط از طریق جهش رخ می دهد. بــه این ترتیب، 
ویروس از طریق شــانس ژنتیــک افزایش می یابد 
تا حتی در کشــوری که تقریبا همــه جمعیت آن 
آنتی بادی دارند، قابل انتقال تر شود. اما درحالی که 
این آنتی بادی ها ممکن اســت بــرای جلوگیری از 
عفونت توســط ســویه های جدید کافی نباشند، 
سلول های T و سلول های B بدن انسان که از طریق 
قرار گرفتن در معرض ســویه های قبلی، ویروس را 
شناخته اند، برای ایجاد یک پاسخ ایمنی مناسب و 
محدود کردن شدت بیماری، کافی هستند. نتیجه: 

انتقال زیاد، مرگ کمتر.
هم اکنون با ادامه انتشار اومیکرون و زیرسویه های 
جدید آن، متخصصان نگران هســتند که ترکیب 
هوای ســرد و ادامه تکامل ویروســی ممکن است 
به یک موج عظیم در این زمســتان منجر شود که 
می تواند 100میلیون از جمعیت جهان را مبتال کند. 
اما از سوی دیگر انتشار زیرسویه های ۴ و 5 از سویه 
اصلی اومیکرون در آفریقای جنوبی که با ابتالی باال 
و مرگ بسیار کم همراه است، امیدواری درباره کمتر 

کشنده شدن این ویروس را افزایش می دهد.

اقبال جهانی به دوز چهارم واکسن کرونا 
در شرایطی که شواهد نشان می دهد ویروس کرونا در حال افزایش سرایت ولی کشندگی کمتر است، متخصصان تزریق دوز 

چهارم واکسن کووید-19 را برای افراد واجد شرایط توصیه می کنند

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

اختصاص 10هزار میلیارد تومان 
برای توسعه شبکه ملی اطالعات

دولت از محل اعتبارات امســال 100هزار میلیــارد ریال برای 
توسعه شبکه ملی اطالعات تخصیص داده است.

ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شــورای  عالی فضای مجازی با 
اعالم این مطلب در آیین گشایش دومین رویداد نمایشگاهی و 
همایشی فناوری اطالعات و ارتباطات کیش گفت: »امسال در 
راستای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور، شورای عالی فضای 
مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به دنبال 

پیگیری طرح شبکه ملی اطالعات است.«
 آنطور که ایرنا گــزارش داده فیروزآبادی همچنین، اختالالت 
کنونی در شبکه اینترنت را به عدم توسعه شبکه ملی اطالعات 
نسبت داده است. به گفته او، به همین دلیل، دولت امسال 10هزار 
میلیارد تومان بودجه برای توسعه شبکه ملی اطالعات تخصیص 
داده  است. دبیر شــورای عالی فضای مجازی همچنین اظهار 
امیدواری کرده که با تخصیص ایــن بودجه، وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات بتواند برای رفع این اختالل ها اقدام کند.
او همچنین به تقویت اقتصاد دیجیتال در کشــور اشاره کرد و 
گفت: شورای عالی فضای مجازی با همکاری دستگاه هایی چون 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، صدا و سیما و نمایندگان 
بخش خصوصی به دنبال تعریف یک مدل اقتصادی مناســب 
است تا با تقویت خدمات محتوایی در کشــور باعث رونق این 

اقتصاد شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران با اشاره به اینکه این مرکز 
در راســتای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشــور آماده پذیرش 
و دریافت ایده های نوآورانه اســت، ادامه داد: صاحبان ایده ها 
می توانند با مراجعه به این مرکز ایده های خود را برای بهره مندی 

از حمایت ها ارائه کنند.
فیروزآبادی با اشاره به دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به اقتصاد 
دیجیتال در کشور گفت: اقتصاد دیجیتال حوزه های مختلفی 
دارد و باید به دولت فعلی فرصت داده شــود تا شاهد اقدامات 

مثبتی درباره شبکه ملی اطالعات در این حوزه باشیم.
او با اشاره به اختالفات پیشین درخصوص شاخص های پیشرفت 
شبکه ملی اطالعات در کشور، ادامه داد: در حال نهایی کردن 
شاخص ها برای ارزیابی دقیق تر و هماهنگ هستیم که تمهیداتی 
در این حوزه همچون تأمین بودجه در بخش دولتی دیده شده 
اســت، اما باید توجه داشــت که بخش دولتی در شبکه ملی 
اطالعات کوچک است و باید بخش خصوصی و اپراتورها برای 

تسریع در راه اندازی آن در این حوزه وارد شوند.
فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای اجتماعی- 
اقتصادی اســت و از خصوصیات آن دولت و حاکمیت گریزی 
اســت، گفت: مقوم فضای مجازی، اقتصاد است که اقتصاد این 
حوزه به شدت اجتماعی است. همچنین بخش خصوصی در بازار 
بزرگ آن نقش بسزایی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان 
نیز بازار در اختیار بخش های اجتماعی و فراتر از دولت هاست که 

با کارآفرینی و نوآوری این بازار را توسعه می دهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: هر ایده و طرحی 
که می تواند بــه تقویت اقتصاد خدمات در کشــور به خصوص 
خدمات محتوایی کمک کند، مورد استقبال مرکز ملی فضای 
مجازی است و آماده دریافت آن هستیم. همچنین مرکز ملی 
فضای مجازی طرحی با عنوان سندباکس در وزارت اقتصادی 
و امور دارایی برای طرح های نوآورانه مصوب کرده و طرح های 
بسیاری در سندباکس در حال آزمایش و پیاده سازی  هستند که 
برای تسهیل این شرایط نیز اصالح مصوبه در حال بررسی است 
تا اختیارات ســندباکس برای توسعه اقتصاد نوآورانه دیجیتال 

افزایش یابد.
او همچنین دربــاره دومین نمایشــگاه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات جزیره کیش گفت: این جزیــره به دلیل برخورداری 
از زیرســاخت های فرودگاهی، هتل های گوناگــون و امکانات 
نمایشگاهی، محل مناسبی است تا با گردآوری توانمندی های 
فنــاوری اطالعــات کشــور در یک نمایشــگاه، زمینه ســاز 
 حضور فعاالنه ایــران در بازار 650 میلیون نفری کشــورهای

همسایه باشد.

 NFT استفاده آزمایشی از 
در اینستاگرام 

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا اعالم کرد که این شــرکت 
در حال آزمایش NFT روی پلتفرم اینستاگرام است و این 
قابلیت به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین 
ادام ماســری، رئیس اینســتاگرام اعالم کرده که گروهی 
از کاربران آمریکایی اینســتاگرام قابلیت نمایش NFT در 
فید، استوری ها و پیام هایشان را خواهند داشت. به گزارش 
ورج، نحوه نمایش اطالعات هر NFT هم شبیه پروفایل ها 
 Digital Collectibles یا محصوالتی خواهد بود که با نام
تگ می شــوند. بدین ترتیب کاربر با کلیــک روی تگ آن 
می تواند از نام خالق اثر و مالک آن اطالع پیدا کند. ماسری 
همچنین در ادامه گفت که این استفاده آزمایشی ابتدا در 
مقیاس کوچک خواهد بود تا اینستاگرام با فرایند این پروژه 

آشنا شود.
او در ادامه به این موضوع اشــاره کرد که NFT ها به همراه 
فناوری های بالکچین و وب3 به شــکل گسترده و خاص، 
غیرمتمرکز هستند، اما اینستاگرام یک پلتفرم متمرکز است 

که این موضوع می تواند چالش برانگیز باشد.

براســاس مصوبــه کمیســیون تنظیــم 
۸۰درصــد  ارتباطــات،  و  مقــررات 
خانوارهــای هــر اســتان بایــد تحــت 
پوشــش شــبکه فیبرنوری قرار بگیرند 
و مبنــای پوشــش خانــوار، کدپســتی 
یــا پــاک ثبتــی شــهری - روســتايی 
و نقشــه های هوایــی مــورد تأییــد 
رگوالتــوری اســت. همچنین ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیويــی 
باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب 

داکت را بازنگری کند.

80 
درصد

 Kruze حســابداری  اســتارت آپ 
Consulting گــزارش ســاالنه حقــوق 
و دســتمزد خــود را بــه روز کرده اســت 
که در آن بــه آمار قابل توجــه و جذابی 
درباره حقوق مدیران عامل اشاره شده 
اســت. در ایــن گــزارش کــه براســاس 
آمــار 25۰شــرکت مختلــف به دســت 
آمده، متوســط حقــوق مدیــران عامل 
اســتارت آپ ها 15۰هــزار دالر اعــام 

شده است.

150
هزار دالر

بالکچین

عدد خبر

فناوری

السالوادور درحالی که رمزارزها 
ازجملــه بیــت کویــن افــت 
شــدیدی را طی روزهای اخیر 
تجربه کردند، با خریــد 500بیت کوین، ارزش 
خزانه رمــزارزی خــود را افزایــش داد. آنگونه 
که بلومبرگ گزارش کرده، اکنون الســالوادور 
درمجمــوع 2301بیت کویــن در اختیار دارد 
که ارزش کنونی آن معــادل 71.7میلیون دالر 
اســت. خبر این خریــد کــه بزرگ ترین خرید 
رمزارزی السالوادور محسوب می شود، از سوی 
نجیــب ابوکیله، رئیس جمهور این کشــور طی 
یک توییت اعالم شد. همچنین ارزش این تعداد 
بیت کوین معــادل 15.5میلیــون دالر برآورد 
شده است. السالوادور نخستین کشوری بود که 

سال گذشــته، بیت کوین را به عنوان ارز قانونی 
خود پذیرفت و تاکنون توانســته با تحلیل های 
درســت بازار رمزارزهــا، ارزش خزانه رمزارزی 
خود را افزایش دهد. این کشور باوجود انتقادات 
شــدید، ازجمله هشــدار صنــدوق بین المللی 
پول)IMF( در اوایل سال2022 مبنی بر توقف 
به رسمیت شــناختن بیت کوین به عنوان پول 
قانونی کشور، در زمان های کاهش قیمت اقدام 
به خرید بیت کوین کرده است. مدیران صندوق 
بین المللی پول به السالوادور هشدار داده اند که 
استفاده از بیت کوین خطرات زیادی برای ثبات 
مالی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف کننده 
دارد و می تواند در آینده این کشور را با بدهی های 

احتمالی مواجه کند.

بزرگترینخریدالسالوادوردرروزسیاهبیتکوین

رمزارز
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500 غرفه دیگر
استقبال از غرفه های پسماند خشك، سازمان مدیریت پسماند را بر آن داشت تا امسال 500 غرفه 
دیگر به غرف پسماند خشك اضافه كند. عزیزی در این رابطه گفت: »تا پایان سال 500 غرفه دیگر 
احداث خواهد شد. به خصوص در مناطق پُرتردد مانند مترو، بوستان ها، فروشگاه های شهروند و 
میادین میوه و تره بار، غرفه های جدیدی تعبیه خواهد شد.« او ادامه داد: »درصدد هستیم شرایطی 
را فراهم كنیم تا شهروندان در ازای تحویل پسماند خشك خود بتوانند از محصوالت میادین میوه و 

تره بار بهره مند شوند یا در ایستگاه های مترو بتوانند بلیت مترو خود را شارژ كنند.« 

مکث

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
عک

450 غرفه پسماند خشك شهر تهران در سال 1401 
رنگ عوض كردند. غرفه های بازیافتی كه ســال ها 
با مشــخصه رنگ ســفید در پایتخت فعال بودند و 
البته نسبت به ســال های اخیر تعداد خیلی كمی از 
این غرفه ها در شهر رویت می شــد، حاال با افزایش 
چشمگیری روبه رو شده  و به رنگ سبز مغزپسته ای 
درآمده اند. غرفه های پسماند خشك حاال در سطح 
مناطق 22گانه دیده می شــوند و به سبب استقبال 
شهروندان از این مراكز، ســازمان مدیریت پسماند 
نیز در دوره جدید مدیریت شهری به طور مداوم روی 
غرفه ها زوم كرده است. چنان كه قرار است شهروندان 
بیشتری را به تحویل پسماند خشــك خود به این 

غرفه ها ترغیب كنند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
معتقد است كه تغییر رنگ غرفه ها یکی از اقدامات 
در مورد غرفه های بازیافتی اســت: »برای باالبردن 
جذابیت های غرفه ها، ظاهر آنهــا را تغییر دادیم و 
غرفه ها را از آن حالت سفیدرنگ خارج كردیم. البته 
بعد از برگزاری جلسات متعدد، كار فنی در سازمان 
مدیریت پسماند انجام شــد و طرح های زیادی كه 
كارشناسان زیباسازی صاحب نظر بودند، ارائه شد 
و از میان آنها، یك طرح انتخاب شد.«  محمدمهدی 
عزیزی به همشــهری گفت:  »طرحی كه هم ساده، 
هم زیبا و هم یادآور المان هایی از پســماند خشك 
بود، روی غرفه ها اجرا شد. در واقع ما نمی خواستیم 
در رنگ آمیزی، فضا شــلوغ دیده شود و همچنین 
از نکات و المان های آموزشــی استفاده شد. بیشتر 
دوست داشتیم جذابیت های ظاهری سبب استقبال 
شهروندان از غرفه ها شود. نکات آموزشی هم در قالب 

بروشور در غرفه ها به شهروندان ارائه می شود.«
بدین ترتیب، رنگ ســبز مغزپســته ای بــر پیکره 
غرفه های بازیافتی پسماند خشك نشست. به گفته 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران سعی 
شد در تغییر چهره غرفه های پسماند از رنگی استفاده 
شود كه به اصطالح شــادی آفرینی باشد. همچنین 
طرحی از پسماند خشك ارزشمند روی غرفه ها درج 
شد و عالوه بر اینها، یك طرح لبخند هم وجود دارد: 
»طرح لبخند را به این دلیل انتخاب كردیم كه اگر ما 
تفکیك زباله را از مبدأ انجام دهیم، محیط زیســت 

مناسب تری برای زیستن خواهیم داشت.« در طرح 
جدید غرفه ها، عالوه بر رنگ آمیزی و نقاشی، یکسری 
اطالع رسانی اولیه هم انجام شــده است. مانند درج 
ساعت فعالیت غرفه ها و البته به مناطق تاكید كردیم 

كه نرخ پسماند خشك نیز روی غرفه ها رویت شود. 

همسو با شهروندان 
یکــی از اهداف اصلی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهر تهران افزایش میزان مشــاركت شهروندی 
اســت؛ موضوعی كامال جدی در حوزه پسماند كه 
می تواند در تفکیك زباله از مبــدأ، كاهش ورودی 
پســماند به مركز آرادكوه، كاهــش زباله گردی و... 
نقش بزرگی را ایفا كند. البته دهه هاست كه میزان 
مشاركت شــهروندان تهرانی پایین است. به همین 
دلیل، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از ایجاد 
زیرساخت ها برای افزایش میزان مشاركت مردمی 
صحبت می كند: »برای افزایش میزان مشاركت باید 

یکسری زیرساخت ها فراهم شود، درست مانند ایجاد 
غرفه های پسماند كه از سنوات گذشته 450 مركز 
فعال است و شــهروندان براساس یك نرخ مصوب و 
در ازای پسماند خشــك، وجه نقد یا مواد شوینده 
دریافــت می كردند.« عزیزی اضافه كرد: »ســاعت 
كاِر غرفه ها نیز از 8 صبح تا 4 بعدازظهر بود. ما بعد از 
بررسی كارشناسی وضعیت غرفه ها و میزان استقبال 
شــهروندان از این مراكز به این نتیجه رسیدیم كه 
چرا میزان مشاركت كمتر از حد انتظار است. میزان 
پایین مشاركت را می شد از روی تناژ باری كه به غرفه 
پسماند تحویل می دادند، متوجه شد.«  او گفت: »با 
این حساب، سعی كردیم فعالیت هایی انجام دهیم كه 
میزان مشاركت شهروندان افزایش یابد. برای نمونه، 
ما متوجه شدیم كه ســاعت كاری غرفه ها مناسب 
نیست؛ چرا كه بیشتر شهروندان در ساعت 8 صبح تا 
4 بعدازظهر سِر كار هستند و امکان اینکه به غرفه ها 
مراجعه كنند، را ندارند. در گام نخست، ساعت كاری 

30 درصد از غرفه ها را افزایش دادیم و اعالم كردیم 
حدود 10 درصد غرفه ها نیز در ایام تعطیل باز باشند.« 
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، بعد از 
اجرای ساعت كارِ جدید، متوجه شدیم كه شهروندان 
با این غرفه ها همچنان ارتبــاط نمی گیرند: »حاال 
این نکته دالیل مختلفی می تواند داشته باشد؛ مثال 
جانمایی غرفه ها در محلی قرار گرفته كه پُرتردد نبوده 
و در دسترس شهروندان نیست؛ یعنی غرفه ها محلی 
هستند و فرامنطقه ای نیستند كه استقبال شهروندان 
در خور توجه باشــد. برای همین، جانمایی مناسِب 
غرفه ها را انجام دادیم. در ادامه نظرسنجی انجام دادیم 
و به این نتیجه رسیدیم كه غرفه ها به لحاظ بصری 
برای شهروندان باید جذابیت داشته باشد. حاال چه به 
لحاظ شکل و شمایل غرفه و چه به لحاظ خدماتی كه 

در غرفه ها به شهروندان ارائه می شود.«
پس از آن، سازمان مدیریت پسماند طرح نظرسنجی 
را از شــهروندان انجام داد: »طبق نظرســنجی از 
شهروندان خواستیم به ما بگویند كه تمایل دارند این 
ارتباط دوسویه به چه شکلی پیش برود؟  مثال وجه نقد 
داده شود، یا كیسه پالستیکی، مواد شوینده و یا اینکه 
شهروندان سایر اقالم دریافت كنند. بیشتر شهروندان 
تمایل داشتند در ازای تحویل پسماند خشك خود، 
یکسری اقالمی دریافت كنند كه برای شان جذابیت 

بیشتری دارد.« 

غرفه های پسماند خشك به رنِگ سبز
سازمان مدیریت پسماند شهر تهران برای افزایش میزان مشاركت مردمی، اجرای طرح های جذاب را در دستوركار قرار داده است

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

 انتقال دانش و تجربه 
در حوزه حسابرسی داخلی

نخستین كارگاه آموزشی حسابرسان داخلی شهرداری تهران 
به همت اداره كل امور مجامع و حسابرســی شهرداری تهران، 
با هدف به روزرسانی دانش حسابرسی، آشنایی با دیدگاه های 
نوین و ایجاد ادبیات و گفتمان مشترک برگزار شد. در این مراسم 
ابراهیم باقی، مدیركل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران 
گفت: »نیروی متخصص در حوزه حسابرسی كم است و قطعاً 
برگزاری كارگاه های آموزشــی ســبب انتقال دانش و تجربه و 

افزایش تخصص نیروها در این حوزه می شود.«
بــه گــزارش همشــهری، مدیــركل امور مجامــع و 
حسابرسی شهرداری تهران در ابتدای جلسه به هدف برگزاری 
كارگاه آموزشی حسابرسان داخلی اشاره و عنوان كرد: »در دوره 
مدیریت جدید، موضوع حسابرسی آسیب شناسی شد و به این 
نتیجه رسیده ایم كه جایگاه و وضعیت حسابرسی تضعیف شده 
است؛ بنابراین جلســات متعددی برگزار و در نهایت با تشکیل 
كمیته فنی مشخص شد مهم ترین آسیب در این حوزه كمبود 
كادر )نیروی( متخصص است. همچنین حضور كادر تخصصی 
جهت به روزرســانی دانــش و مهارت و تخصصی شــدن امور 
حسابرسی در شهرداری ضرورت دارد؛ بنابراین در گام نخست 
اقدام به برگزاری كارگاه های آموزشی مستمر و پویا كردیم تا از 
این طریق بتوانیم با انتقال دانــش و تجربه، آگاهی و تخصص 
نیروها را افزایش دهیم.« باقی با بیان اینکه حوزه حسابرســی 
بسیار حساس و حائز اهمیت است و نمی توان از هر نیرویی در 
این حوزه اســتفاده كرد، گفت: »با تمركز روی نیروهای بالقوه 
و برگزاری كارگاه های آموزشــی ســعی داریم نیروهای حوزه 
حسابرســی داخلی را تقویت كنیم.« او به هوشمندسازی این 
حوزه هم اشاره و عنوان كرد: »برای جبران كمبود نیرو در حوزه 
حسابرسی داخلی باید به سمت هوشمندسازی حركت كنیم 
كه جزو برنامه های میان مدت و بلندمدت است و با جدیت این 
موضوع را پیگیری خواهیم كرد.« در ادامه دبیركل و نایب رئیس 
هیأت مدیره انجمن حسابرســی داخلی ایران به حسابرســی 
داخلی نوین اشاره كرد و گفت: »حرفه حسابرسی در دنیا ضوابط 
و اصولی دارد كه حسابرسی داخلی نوین شناخته می شود، اما 
متأسفانه در این حوزه حسابرسی داخلی شهرداری تهران عقیم 

مانده و به جایگاه خوبی نرسیده  است.« 

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع 

و مشاغل شهر تهران 
ســاماندهی گل فروشــان محــور بزرگراه 
هاشــمی بــه لحــاظ ایمنــی و ترافیکــی 
اهمیــت زیــادی دارد و بایــد بــا اولویــت 
بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای 
پیشنهادی برای ساماندهی گل فروشان 
در ایــن محدوده مــورد بررســی و ارزیابی 
دقیق قرار گرفته تا مسئله دستفروشی 

گل در این محور برطرف شود.

لطف هللا فروزنده
معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 

انسانی و امور شورای شهرداری تهران
با توجه به پیگیری و مراجعه کارمندان 
ثابــت و انعــکاس دغدغه هــای آنهــا 
درباره شکاف حقوق و مزایای دریافتی 
شهرداری تهران با دستگاه های اجرایی 
دولتــی و درنهایــت شــهردار تهــران بــا 
افزایــش حقــوق و مزایــای کارمنــدان 

موافقت کردند.

نقل قول خبر

عدد خبر

گزارش2

شــهردار منطقــه19 از حفــاری بــه طــول 
2هزار متر برای کابل کشی برق در نواحی 
یک تا 3 خبــر داد و گفــت که ایــن کار از 
بهمن سال گذشــته تا کنون انجام شده 
است. به گفته مهدی هدایت این اقدام 
از طریــق هماهنگــی بــا دســتگاه های 
خدماتــی )شــرکت توزیــع بــرق بهمن( و 
در راســتای رفع مشــکل خاموشــی های 
مکرر و گــذر از پیــک مصرف بــرق انجام 

شده است.

2000
 متر

ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
نمایشــگاه  در سی وســومین  تهــران 
بین المللی کتاب، با اســتقرار تجهیزات 
مورد نیاز، اقدامات مربــوط به نظافت و 
نگهداشت محوطه نمایشگاه را بر عهده 
دارد. شادی مالکی، معاون ارزیابی امور 
مناطق ســازمان پســماند گفــت: »این 
ســازمان بــا توزیــع مخــازن تفکیکــی به 
تعداد ۴۰۰ عدد در نمایشــگاه و استقرار 
دســتگاه های خوددریافــت پســماند 
خشک، شهروندان را به تفکیک پسماند 

در مبدأ تولید تشویق می کند.«

 400
مخزن تفکیکی 
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خرید ۲۰هزار تن برگ سبز چای 
رئیس ســازمان چای کشــور گفت: ۲۰هزار و 
۶۸۹تن برگ سبز چای از ابتدای فصل برداشت 
از چایــکاران گیالن و مازندران خریداری شــد. 
به گزارش تســنیم، حبیب جهانساز اظهار کرد: 
3۰میلیارد تومان از بهای برگ ســبز چای روز 
گذشته )سه شنبه( به چایکاران گیالن و مازندران 

پرداخت شد.
رئیس ســازمان چای کشــور با بیان اینکه این 
میزان واریزی در ســال 14۰1مربــوط به قدر 
ســهم کارخانجات بود، گفت: ارزش این میزان 
برگ ســبز چای خریداری شــده از چایکاران 
1۸۰میلیارد تومان بود. ۲۰هزار و 45۸تن از برگ 
سبز خریداری شده معادل ۹۹درصد درجه یک و 

مابقی درجه۲ است.
به گفته وی، پــس از خرید برگ ســبز چای از 
چایکاران گیالن و مازنــدران تاکنون 4۶55تن 

چای خشک توسط کارخانه ها تولید شده است.

خبر

 فرسایش آبی
در کمین قلعه تاریخی هرمز 

بعد از فروریختن جاذبه طبیعی روزنه دریا، بخشدار 
هرمز از تهدید فرسایش آبی برای قلعه تاریخی و اثر 

طبیعی ساحل الک پشت ها خبر می دهد

روزنه  دریا صخره ای بســیار بزرگ بود که به مرور زمان و در 
اثر فرســایش آبی به صورت دایره ای در وسط آن ایجاد شده 
و چشم انداز دلپذیری از دریا را به نمایش گذاشته بود. انگار 
که تصویر زیبای دریا با گل قاب گرفته شده باشد؛ روزنه ای 
که حاال دیگر وجود خارجی ندارد و همین فرسایش آبی آن 
را از بین برد. این اتفاق البته جدید نیســت و همین چند ماه 
پیش بود که دریاچه ۲ســاله »کلوت« کویر لوت که بعد از 
بارش های بی سابقه شکل گرفته بود، به دلیل کاهش بارندگی 

و خشکسالی جوانمرگ شد.

جزر و مد، عامل فروریختن روزنه 
بخشــدار هرمز در هرمزگان درباره فروریختن روزنه دریا از 
جاذبه های گردشگری ضلع جنوب شرقی جزیره به همشهری 
می گوید: چند سالی است در سواحل هرمز به ویژه سواحل 
شرقی و شمالی شاهد پیشــروی دریا و باال آمدن سطح آب 
نسبت به گذشته در نتیجه گرمایش زمین، ذوب شدن یخ ها، 
ساخت وساز موج شکن در سواحل بندرعباس و میناب هستیم 
که موجب شده است روند حرکتی آب به سمت هرمز تشدید 
شود. محمد زرنگاری با اشاره به جنس سواحل هرمز از ماسه و 
گل می افزاید: جنس سواحل موجب شده است جریان آب در 
سواحل تخریب بیشتری ایجاد کند و خود روزنه دریا نتیجه 

همین فرسایش آبی در ساحل شرقی بود.
به گفته وی، روزنه دریا 3۰-۲5 ســال پیش به وجود آمد و 
به عنوان یک جاذبه طبیعی مطرح بود کــه حاال در نتیجه 

همان عوامل شکل گیری از میان رفت.

۲اثر دیگر در معرض تخریب 
بخشدار هرمز خطر فرسایش آبی را در سواحل دیگر جزیره 
هم یادآور می شود و می گوید: قلعه تاریخی هرمز یک جاذبه 
تاریخی در ضلع شمالی جزیره اســت که در نتیجه همین 
پیشروی آب در معرض خطر اســت و اگر ایمن سازی نشود 
ممکن اســت برای همیشــه از بین برود. هم اکنون هم آب 
به بدنه آن نفوذ کرده است. در ســاحل الک پشت ها هم اثر 
طبیعی روی صخره مثل روزنه دریا وجود دارد که در معرض 
تخریب است. زرنگاری با بیان اینکه کار خاصی نمی توان برای 
جلوگیری از این تخریب ها انجام داد، اظهار می کند: پیشروی 
آب دریا یک اتفاق طبیعی اســت که البته با ساخت وسازها 
در نزدیکی سواحل تشدید می شــود. تنها کار مؤثر ساخت 
موج شکن های بزرگ است که هزینه زیادی نیاز دارد و فعال 

در دستور کار نیست.

سیده زهرا عباسی؛ خبرنگارمکث

پس از ۲سال وقفه ناشی از همه گیری کووید1۹در 
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران، امــروز 
)چهارشنبه۲1اردیبهشــت( عالقه مندان  به کتاب 
می توانند دوباره در سی وســومین دوره آن شرکت 
کنند. همچون دوره های گذشته ناشران شهرستانی 
هم در کنار ناشــران پایتخت در نمایشگاه حاضر 
شده اند تا کتاب هایشان را به نمایش بگذارند. با این 
حال افزایش هزینه های حضور نمایشگاه و مشکالت 
متعدد موجب شده است از میان انبوه ناشرانی که 
در استان های مختلف به کار نشر مشغولند، بسیاری 
در این نمایشگاه حضور نداشــته باشند. نمایشگاه 
کتاب تهران شاید برای عموم مردم فقط محلی برای 
تهیه کتاب باشد، اما ناشران، نویسندگان و فعاالن 
حوزه نشر در آن فرصتی طالیی برای شناخته شدن 
و ارتباط پیدا می کنند؛ فرصتی که دریغ شدن آن از 

ناشران برایشان تبعات بسیاری در پی دارد.

ضرورت تعامل با ناشران شهرستانی
فرهنگ ایلیا یکی از نشرهای معتبر رشت است که 
از دهه ۸۰تاکنون به شــکل تخصصی چاپ آثاری 
درباره فرهنگ و تاریخ گیالن را برعهده دارد. هرچند 
کتاب های عمومی هم در حوزه کاری این نشر جای 
ثابتی دارند. این نشر که در سال 13۹۶غرفه و ناشر 
برتر نمایشگاه کتاب بود، امسال نخستین بار است 
که در این رویداد فرهنگی شرکت نمی کند. مدیر 
نشــر فرهنگ ایلیا درباره دالیل حضور نداشتن در 
نمایشــگاه کتاب امسال به همشــهری می گوید: 
انتشارات ایلیا در نمایشگاه امســال حضور ندارد، 
تصمیم گیری برای برپایی نمایشگاه بسیار دیرهنگام 
انجام شد و به ما فرصت برنامه ریزی برای این کار را 
نداد. از سوی دیگر هزینه های حضور در نمایشگاه 
بسیار افزایش یافته است و برای ناشران شهرستانی 

به صرفه نیست.
هادی میرزانژاد موحد با اشــاره به اینکه این نشر 
در بخش مجازی نمایشگاه حضور دارد درباره این 
امکان نمایشــگاه کتاب می گوید: به نظر من بخش 
مجازی نمایشگاه کتاب، رقیب سایت های فروش 
کتاب و سایت های خود ناشران است. بهترین کاری 
که می توانست به ناشران کمک کند، برگزاری همان 

طرح های فــروش فصلی کتاب بود که متأســفانه 
حذف شده است درحالی که رونق قابل توجهی به 

بازار کتاب داده بود.
وی با بیان اینکه از میان ناشــران شــهر رشت که 
می شناسد، کسی در نمایشگاه کتاب امسال شرکت 
نکرده است، می افزاید: شرکت نکردن در نمایشگاه 
کتاب برای ناشــران ناخوشایند اســت، حضور در 
چنین فضایی برای ما زمینه ارتباط با نویسندگان، 
مخاطبان و دیگر ناشران را فراهم می کرد. با این حال 
مجموع شرایط ما را به سمتی برده است که نتوانیم 
در آن شرکت کنیم. مدیر نشــر فرهنگ ایلیا ادامه 
می دهد: نمایشگاه باید به شکل فصلی و تخصصی 
برگزار شــود. مثال مهر برای نمایشگاه دانشگاهی 
مناســب و آغاز تابســتان که دانش آموزان فراغت 
دارند برای نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان فصل 
مناسبی است. به این شکل  فضای بیشتری هم در 

اختیار ناشران بخش  های مختلف قرار می گیرد. 
مشکل ناشران شهرستانی فقط هزینه های حضور 
در نمایشگاه نیســت، ما به دلیل اینکه دفترمان در 
تهران قرار ندارد حتی امــکان عضویت در اتحادیه 
ناشران را هم نداریم. در نهایت به نظر من بهتر است 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مشکالت ناشران خارج 

از تهران را از زبان خودشان بشنود و برای حل آنها 
قدم بردارد.

حضور در نمایشگاه امکانات می خواهد
انتشارات ترآوای اهواز ۲۲سال سابقه کار دارد و در 
یک سال گذشته ۶5عنوان کتاب جدید منتشر کرده 
است. ترآوا عنوان های جالب توجهی را در سال های 
گذشته منتشر کرده است که از میان آنها می توان 
به تنها ترجمه فارســی »گنزا َربّا« کتاب آسمانی 
صابئین مندایی و فرهنگ دوزبانه انگلیسی و فارسی 
سالمند اشــاره کرد. ترآوا که 1۰دوره هم به عنوان 
ناشر نمونه خوزستان انتخاب شــده بود، با وجود 
ثبت نام برای حضور در نمایشگاه در آخرین لحظات 
از این کار انصراف داد و در سی وسومین نمایشگاه 

کتاب تهران حضور ندارد.
مدیر نشر ترآوای اهواز با بیان اینکه وضعیت ناشران 
در شــهرهای مختلف با هم تفاوت بسیاری دارد، 
درباره وضعیت ناشران شهرســتانی به همشهری 
می گوید: انتشــارات مــا تجربه 15بــار حضور در 
نمایشگاه کتاب را دارد، اما تجربه من نشان می دهد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دهه های گذشته 
به فکر ناشران شهرستانی نبوده است. مشکالت ما 

را نمی داند و هیچ گاه دست کم با نمایندگان ناشران 
استان ها دیدار یا جلسه ای برگزار نکرده است.

هادی مدرس نیا هــم به هزینه های گزاف ســفر 
به تهران برای حضــور در نمایشــگاه تهران برای 
ناشران شهرستانی اشــاره می کند و می گوید: در 
نمایشگاه های کتابی که در دهه های گذشته برگزار 
شــده، هیچگاه امکاناتی برای حمل ونقل کتاب و 
اسکان ناشران شهرستانی در اختیار آنان قرار داده 
نشده است. وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب نباید 
برای فروش کتاب باشد، می گوید: مثل همه جای 
دنیا نمایشگاه فقط باید برای معرفی کارهای جدید 

ناشران باشد نه اینکه به فروشگاه تبدیل شود.

   
انتقال کتاب توسط باربری ها از شهرستان به تهران 
ضعیف و هزینه بر است، از سوی دیگر همه ناشران 
شهرستانی امکان فروش کتاب های خود را در تهران 
و شهرهای دیگر ندارند. گرانی کاغذ و مشکالت نشر 
هم مسائل دیگری است که ناشران را درگیر می کند، 
در این میان نمایشــگاه کتاب یکی از فرصت های 
خوب ناشران اســت، فرصتی که وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی باید کمک کند تا از دست نرود. 

چالش های ناشران استانی در نمایشگاه 33
ناشران برگزیده استانی از مشکالت حضور در نمایشگاه کتاب تهران می گویند

حمیده پازوکی گزارش
خبرنگار

عدد خبر

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان گفــت: ذخیره ســد زاینده رود 
بــه ۳۹۱میلیــون مترمکعــب رســید کــه 
نسبت به بلندمدت ۵۸درصد کاهش 
را نشــان می دهــد. بــه گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، حسن ساسان افزود: 
از ابتــدای ســال آبی جــاری ورودی ســد 
زاینده رود نســبت به پارســال ۲۱درصد 
افزایش و نسبت به بلندمدت ۲۵درصد 

کاهش داشته است.

  ۵۸
 درصد 

اصفهان

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرستان کامیاران در استان کردستان از 
برگزاری جشنواره ملی موســیقی خیابانی 
اقوام ایرانــی در این شهرســتان خبــر داد و 
گفــت: ۱۴گــروه از اســتان های مختلف در 
این رویداد فرهنگی و هنری حضور دارند. 

به گزارش ایرنا، زبیر حسین پناهی گفت: 
این جشــنواره روز چهارشنبه ۲۱اریبهشت 
هــم  ۲۳اردیبهشــت  و  می شــود  آغــاز 
 بــا حضــور مســئوالن اســتانی بــه کار خــود

پایان می دهد. 

  14
 گروه 

کردستان

هرمزگان
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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار

هرچهشــرایطآبیفعلیکشــوردربخش
بارشهــاامیدوارکننــدهاســت،دربخش
ذخایرســدیناامیدکنندهاست.231روز
ازســالآبیجاریگذشــتهوبخشعمده
بارشهــایمحتمــلفصلــیبــهپایان
رسیدهاســت،اماهماکنونتنها53درصد
مخازنســدهایکشــورپرشــدهوهنوز
47درصدآنخالیاســت.اطالعاترسیده
ازدفتراطالعــاتودادههایآبکشــوربه
همشــهرینشــانمیدهد،باسپریشدن
بخشعمــدهســالآبــی1400-1401،
میزانکلحجــمآبدرمخازنســدهای
کشــور26.96میلیاردمترمکعباســتکه
نسبتبهمدتمشابهسالآبیگذشته9درصد

کاهشنشانمیدهد.
بدینترتیبورودیآببهمخازنسدهادر
سالآبیجاریبه23.50میلیاردمترمکعب
رسیدهکهبرابرباورودیدردورهمشابهسال
گذشتهاست.درعینحالمیزانپرشدگی
سدهایاســتانتهران،ســدزایندهروددر
استاناصفهان،ســدهایاستانخوزستان
وســدهایحوضهآبریزدریاچهارومیهدر
شــرایطفعلیبهترتیبحــدود29درصد،
32درصد،5۸درصدو75درصداســت.در
عینحالوضعیتبارندگیدرکلکشــور

تاکنونشرایطامیدوارکنندهداشتهاست.

امسالاگرچهنســبتبهمیانگیننیمقرن
اخیربــا20درصــدکاهشبــارشمواجه
شدهایم،امانسبتبهسالگذشته27درصد
بارشدرمجموعاســتانهاافزایشداشت.
درکانونهایجمعیتــینیزدرصدبارشها
نسبتبهسالگذشتهکمترمنفیشد،امابه
هرحالتنشآبیدرآنهامثلسالگذشته
قابلتصوراست.بدینترتیببرنامهریزیهاو
فرهنگسازیبرایصرفهجوییهمچنانباید

دردستورکارباشد.

نیمی از سدهای کشور خالی است
سیستانوبلوچستان،تهران،خوزستان،خراسانرضوی،آذربایجانشرقیوالبرز6استانصدرنشیندرتنشآبیهستند

  ایران میزبان ۱۵۶ گونه پرنده مهاجر در زمستان 
گذشته

دردورهسرشــماریزمســتانیپرندگانآبزیوکنارآبزی
سالگذشته،استانهایمازندران،گلستانوگیالنمیزبان
بیشترینجمعیتواستانهایالبرز،یزدوهمدانمیزبان

کمترینجمعیتپرندگانآبزیوکنارآبزیمهاجربودند.
براساسگزارشملیسرشماریزمســتانیپرندگانآبزی
وکنارآبزی،سالگذشــته،491ســایتدرسراسرکشور
موردآماربرداریقــرارگرفتودرمجموعیــکمیلیونو
99۸هزارو615پرندهاز156گونهپرنــدهآبزیوکنارآبزی
مهاجرشــمارششــدکهازاینتعداد،61هزارو439پرنده
متعلقبهفهرستسرخIUCNشاملپلیکانپاخاکستری،
غازپیشانیسفیدکوچک،عروسغاز،اردکسرحنایی،اردک
مرمری،اردکسرسفید،درنایسیبریوتلیلهبزرگاستکه
درسایتهایمختلفیازکشورمشاهدهوگزارششدند.به
گزارشپایگاهاطالعرســانیسازمانحفاظتمحیطزیست،
بیشترینجمعیتپرندگانآبزیوکنارآبزیمهاجرفهرست
ســرخIUCNمتعلقبهگونهاردکســرحناییباجمعیت
53هزارو۸۸2پرندهوکمترینجمعیــتمربوطبه2گونه
درنایسیبری)یکقطعه(وعروسغاز)2قطعه(پرندهبود.
بهطورکلیدرسرشماریسالگذشــته،3.07درصدازکل
جمعیتپرندگانآبزیوکنارآبزیمتعلقبهفهرستسرخ
IUCNبودند.بیشــترینجمعیتپرندگانمتعلقبهگروه
غازها،قوهــاواردکهاباجمعیت952هــزارو۸۸6پرندهو
کمترینجمعیتمتعلقبهگروهاسکوآها،لکلکها،اکراسها

وکفچهنوکبهترتیبباجمعیت2و1539پرندهبود.
دربررســیمربــوطبــهنــرخرشــدجمعیــتپرندگان
زمســتانگذران،جمعیتمهاجرگروهپلیکانهابیشترین
نرخرشدوگروهلکلکها،اکراسوکفچهنوککمتریننرخ
رشدرانشانمیدهند.مجموعمساحتسایتهایسرشماری
کشــوردرســال1399،معادل106۸017.3هکتاربودکه

حدود65.9درصدازاینوسعتسرشماریشد.
هرسالهعملیاتسرشماریجمعیتپرندگاندرکشورمان
باشروعفصلزمستانواعالمآغازسرشماری،طیبرنامهای
هماهنگوهمگامبابسیاریازکشورها،درتمامیاستانهای
کشوروبااستفادهازتلسکوپ،دوربینهایچشمیونصبی،

برایدستیابیبهاهدافملیوبینالمللیانجاممیشود.

   ســاری پایتخت2022 گردشگری کشورهای 
عضو اکو شد 

گواهینامهپایتختیســاریبهعنوانمیزبانگردشــگران
کشورهایعضواکوطیمراســمی،توسطدبیرکلاتحادیه
اکوبهاســتاندارمازندرانتحویلشد.براســاساینحکم
ساریتاپایانسال2022بهطوررسمیپایتختگردشگری
کشورهایعضواکوخواهدبود.پیشازساریشهردوشنبه
تاجیکســتانپایتختگردشــگریاکوبودوقراراستدر

سال2023اردبیلاینعنوانراداشتهباشد.

محمدجواد اشرفی
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

خوزستان
حقابــه تــاالب بین المللــی شــادگان از 
رودخانــه مــارون قابــل تامیــن نیســت، 
بنابراین بارگذاری جدید روی این حوضه 
اشــتباه اســت. امــا به رغــم مخالفت ها، 
سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت 
سد مارون موافقت کرده و قرار است بعد 
از برطرف کردن ایرادات گزارش ارزیابی، 

مجوز ساخت سد صادر شود.

خسرو ناظری
دبیرکل سازمان همکاری های 

اقتصادی اکو
منطقــه اکــو حــدود ۴۹میلیــارد دالر از 
گردشــگری بین المللی کســب درآمد 
کرد که 2.7درصد از درآمد گردشگری 
جهانــی را تشــکیل می دهــد. ایــن 
منطقــه 7۴ اثــر تاریخی ثبت شــده در 
میراث جهانــی دارد. اما تنهــا ۶ درصد 
گردشــگران این منطقه به کشورهای 
عضــو اکــو ســفر می کننــد کــه بســیار 

کم است.

نقلقولخبر

درصــد احتمــال دارد کــه میانگیــن 
دمــای جهانی بــرای 5 ســال آینــده در 
فاصله سال های 2022 تا 202۶ باالتر 
از میانگین 5 ســال گذشته آن، یعنی 
در مقایسه با فاصله زمانی سال های 
20۱7 تــا 202۱ باشــد. در ســال202۱، 
میانگیــن دمــای جهانــی ۱.۱درجــه 
ســانتی گراد باالتــر از ســطح حــرارت 

قبل از دوره صنعتی شدن بود.

۹۳

 استان به اعالم سازمان هواشناسی تا آخر 
هفته با توفان گردوغبار مواجه می شوند. 
بدیــن ترتیــب و براســاس  اعالم ســازمان 
هواشناســی، اســتان های کرمانشــاه، 
کردســتان، لرســتان، همــدان، زنجــان، 
مرکــزی، بوشــهر، چهارمحال و بختیــاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، سمنان، 
قزوین، البــرز و تهــران با هجــوم ریزگردها 

مواجه می شوند.

 ۱۵

عددخبر

خبرهایکوتاه

شرایط آبی فعلی کشور

کاهش ذخیره آب سدهای کشور  نسبت به سال گذشته 

افزایش بارش ها نسبت به سال گذشته

وضعیت سدهای کشور )میلیارد مترمکعب( 
حجم آب سدهاکل خروجیکل ورودی

سال آبی 
1400

سال آبی 
1401

درصد 
تغییر

سال آبی 
1400

سال آبی 
1401

درصد 
تغییر

سال آبی 
1400

سال آبی 
1401

درصد 
تغییر

23.523.5015.721.4-262730-9

وضعیت ذخایر سد بحرانی
درصد تغییر به 1400درصد پرشدگی مخزناستان

57-15سیستان و بلوچستان

31-29تهران

31-27خراسان رضوی

21-62مرکزی

وضعیت بارندگی استان ها

درصد تغییربارش سال آبی 1401بارش سال آبی 1400استان

32-312212ایالم

25-238178تهران

24-299228خوزستان

16-335283البرز

15-265225همدان

13-231201آذربایجان شرقی

27+140178کل کشور

ظرفیت کل مخازن سدهای کشور
50میلیارد مترمکعب

حجم آب موجود در سدها
27میلیارد مترمکعب )53درصد کل(

استان های محتمل در تنش آبی
سیستان و بلوچستان/تهران
خوزستان/خراسان رضوی

آذربایجان شرقی/البرز

9درصد

27درصد

 استان های دارای بیشترین بارش
178میلی متر میزان بارش سال آبی جاری

 هرمزگان 199میلی متر
کرمان 120میلی متر

خراسان جنوبی 89میلی متر
گلستان 359میلی متر
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 خبر بد
احمد برنمی گردد

عصبانیتعلیپورازپرسپولیسیها:
یکتماسهمبامننگرفتند

امیرحسین اعظمی |  درحالی که 4هفته به 
پایان لیگ برتر ایران باقی مانده، پرســپولیس 
همچنان یکی از پرخبرتریــن تیم ها در حوزه 
نقل و انتقاالت اســت. رســانه ها از چند هفته 
پیش خبرهای مختلفی درخصوص فعالیت های 
این باشگاه برای جذب بازیکنان جدید منتشر 
کردند، موضوعی که البته چندان به مذاق یحیی 
گل محمدی خوش نیامد و او حتی در مصاحبه ای 
با صراحت اعالم کرد که در مورد لیست مازاد و 
جذب بازیکنان جدید بعد از اتمام فصل تصمیم 
خواهد گرفت. با این حال، باشــگاه پرسپولیس 
مذاکراتش را با چند بازیکن برای تمدید قرارداد 
آغاز کرده و از طرفی درصدد است تا چند مهره 
سرشناس را هم برای فصل بعد به خدمت بگیرد.

  جلسه مهم با ترابی و سرلک
یحیی از چند هفته پیش به مدیران باشگاه تأکید 
کرد که شــرایط را برای تمدید قرارداد مهدی 
ترابی و میالد سرلک فراهم کنند و حفظ این دو 
بازیکن اولویت سرمربی پرسپولیس است. قرار 
است درویش در چند روز آینده دوباره نشستی 
با میالد ســرلک و مهدی ترابــی برگزار کند و 
مذاکرات نهایی با ایــن دو بازیکن برای تمدید 
قرارداد انجام شود. جلســه پیش رو، مهم تر از 
نشست های قبلی خواهد بود و به نظر می رسد 
که پرسپولیســی ها در نهایت قــرارداد این دو 
ملی پوش را تمدید کنند. سیدجالل حسینی، 
سعید آقایی، عیســی آل کثیر، علی شجاعی، 
رضا اسدی، محمد شریفی، مهدی مهدی خانی 
و احسان پهلوان هم در پایان فصل بازیکن آزاد 
خواهند بود و باید دید گل محمدی در مورد این 
بازیکنان چه تصمیمی خواهد گرفت. سیامک 
نعمتی هم اعالم کرده که در پایان فصل بازیکن 
آزاد می شــود و ظاهرا پرسپولیســی ها باید با 
این بازیکن هم درصــورت تمایل گل محمدی 

مذاکره کنند.

  بازگشت لژیونرها؛ پروژه شکست خورده
یک ماه پیش رســانه ها از بازگشــت شــجاع 
خلیل زاده، محمدحســین کنعانــی زادگان، 
علیرضا بیرانوند، علــی علیپور و احمد نوراللهی 
به پرســپولیس خبر دادند؛ موضوعی که به نظر 
می رسد تبدیل به یک پروژه شکست خورده شد. 
خلیل زاده و کنعانــی زادگان فصل آینده هم در 
قطر ماندنی هستند و نوراللهی هم با وجود برخی 
شایعات، تصمیمی برای بازگشــت به فوتبال 
ایران ندارد. این بازیکن فصل آینده هم با شباب 
االهلی قرارداد دارد. نوراللهی از زندگی در امارات 
و بازی در لیگ این کشور راضی است و حتی به 
دوستانش هم گفته که تصمیمی برای بازگشت 

به لیگ ایران ندارد.
علیرضا بیرانوند هم شرایط سختی برای جدایی 
قطعی از آنتورپ دارد. او تمایــل دارد تا دوباره 
پیراهن پرســپولیس را بر تن کند ولی مدیران 
این باشــگاه برای گرفتن رضایتنامــه بیرانوند 
کار آسانی نخواهند داشــت. بیرانوند همچنان 
بازگشت به پرسپولیس را در اولویت قرار داده ولی 
پرسپولیسی ها هنوز مذاکره رسمی با این بازیکن 
را آغاز نکرده اند. اگر مدیران این باشــگاه برای 
جذب گلر شماره یک تیم ملی با مشکل مواجه 

شوند، با پیام نیازمند هم مذاکره خواهند کرد.

  ناراحتی علیپور 
پرســپولیس برای فصل بعد درصــدد تقویت 
خط حمله اش اســت و یکــی از بازیکنانی که 
احتمال حضورش در این تیم بسیار زیادشده، 
پیمان بابایی اســت. البته نام علی علیپور هم 
به عنوان یکــی از گزینه های پرســپولیس در 
رسانه ها مطرح شــد ولی جالب اینجاست که 
مسئوالن و کادر فنی این تیم حتی یک بار هم با 
مهاجم ایرانی ماریتیمو مذاکره نکرده اند. علیپور 
تمایل به بازگشت دارد ولی بابت اینکه تماسی 
با او نگرفته اند، از پرسپولیسی ها به شدت دلخور 
اســت. علیپور حتی به برخی از دوستانش هم 
گفته که از پرسپولیس حتی یک تماس هم با 
او نگرفته اند. جالب اینجاســت که پرسپولیس 
به شــدت نیاز به جذب مهاجم گلــزن دارد و 
بازگرداندن علیپــور می تواند یک خرید موفق 

برای این تیم باشد.

  محبی در لیست پرسپولیس
یکی از بازیکنانی که در لیســت پرســپولیس 
برای فصل بعد قرار دارد، محمد محبی، بازیکن 
ایرانی سانتاکالرا ست. محبی در فوتبال پرتغال 
نتوانست درخشــش قابل توجهی داشته باشد 
و حاال پرســپولیس درصدد جذب این بازیکن 
اســت. باید دید این بازیکن بوشــهری برای 
بازگشت به فوتبال ایران چه تصمیمی خواهد 

گرفت.

  قرارداد پورعلی گنجی نهایی می شود؟
مرتضی پورعلی گنجی هــم یکی از گزینه های 
پرسپولیس برای تقویت خط دفاعی است. البته 
گفته می شــود نگرانی هایی بابت پای مصدوم 
پورعلی گنجی وجود دارد و این بازیکن ملی پوش 
بعد از مصدومیت به آمادگی صد درصد نرسیده 
اســت؛ موضوعی که باعث نگرانی سرخپوشان 
شــده و حضور این بازیکن در پرسپولیس را با 
چالش مواجه کرده است. سرخپوشان درصورت 
اطمینان از شرایط پورعلی گنجی، ادامه مذاکرات 

را برای عقد قرارداد با او انجام خواهند داد.
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گل خوردن مثل باقلوا
تیمملیپوشانشهرکرددرلیگفوتبالزنان

وضعیتعجیبیدارد؛تیمیکهزمینتمرینندارد
وشامبازیکنانشباقلواست

19

داستانشرزودتمیروفوهواداران
پرسپولیس؛باوجودگلزنیمقابل

ذوبآهنهنوزکسیازاوراضینیست

جام شماره 74با یک گل بهار نشد
اینترمیالنویوونتوس،دشمنانقدیمی
امشببرسرکوپاایتالیای9/5میلیون

یوروییمیجنگند

20

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

پرسپولیس

استقالل

سپاهان

آلومینیوم 

21:50

21:15

فوالد

تراکتور

استقالل

پرسپولیس

19:45

19:00

شنبه 24 اردیبهشت 1401

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 27

لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

لیدز

چلسی
23:00

لیگ برتر انگلیس

ولورهمپتون

منچسترسیتی
23:45

فصل برای ستاره پرسپولیس 
تمام شد. او امروز زیر تیغ جراحی 

می رود تا شاید با پشت سر 
گذاشتن آسیب دیدگی از ناحیه 

کمر به جام جهانی برسد

گزارش

یوونتوس

اینتر
23:30

جام حذفی ایتالیا

18
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تنهایی های
یک وحید!

مزد تالش
آرمان رمضانی،  بازيکنی که از پرسپوليس به استقالل آمد

چطور به چهره سرنوشت ساز ليگ تبديل شد؟

ی|
سای
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این هم یکی از خاص ترین عکس های این فصل فوتبال ایران که پس از گل آرمان رمضانی در آخرین دقایق بازی با پدیده از سرمربی و کاپیتان 
استقالل ثبت شد |  عکس: علی کرمعلی

میرشاد ماجدی نظری ندارد؟

باشگاه شکایتی- ورزشی پرسپولیس

غذا ندهید

فدراســیون فوق العاده جذابی داریم. 
نه تنها محل و زمان برگزاری بعضی 
مسابقات لیگ مشخص نیست، بلكه 
بعضا فرمول محاسبه امتیازات هم 
گنگ است. از اول فصل گفته بودند 
درصورت برابری امتیازات، به بازی رودررو 
نگاه می کنند. بعد که هر 2 بازی پرسپولیس و استقالل مساوی شد، 
بحث گل زده در خانه حریف مطرح شد. سهیل مهدی، مسئول 
برگزاری مســابقات عقیده داشت چون اســتقالل در میزبانی 
پرسپولیس گل زده، پس این تیم دست باال را دارد. قرمزها اعتراض 
کردند و کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون گفت:»نه خیر، چون هر 
2بازی مساوی شده، تفاضل گل مهم است.« توجه داشته باشید؛ 
همه این داستان ها در شرایطی است که فقط 4 بازی به پایان فصل 
باقی مانده. می ترسیم میرشاد ماجدی هم وارد گود شود و بگوید 

درصورت برابری امتیازات، اولویت با حروف الفباست!

هیچ چیز پرســپولیس را زمین نزد، 
غیراز تغییر فرهنگ باشگاه. زمانی 
از این تیــم ایراد گرفته می شــد 
که چرا اینقدر ســاکت است و به 
هیچ چیز اعتراض نمی کند، اما حاال 
آرزو به دل مانده ایم یک بازی بگذرد و 
پرسپولیسی ها عصیان و عریضه ای نداشته باشند. در هر صورت 
در پایان بازی با ذوب آهن، پرسپولیس از داور این مسابقه شكایت 
کرده و مثل همه موارد مشابه نمی دانیم چنین کاری چه فایده ای 
خواهد داشت. افشین خان پیروانی هم که انصافا از زمان حضورش 
نقش مهمی در جا انداختن فرهنگ شــكایت و شكایت کشی 
داشته، مدعی شده همه  چیز به ضرر قرمزهاست. اگر قرار بود به 
هر شكایت نیم امتیاز بدهند، االن پرسپولیس با اقتدار قهرمان 
لیگ برتر شده بود، اما افسوس که مسابقات درون زمین پیگیری 
می شود. برانكو نه، کاش فرهنگ برانكویی به پرسپولیس برگردد.

تیم علیرضا منصوریــان این هفته 
هم با یک گل به فــوالد باخت تا او 
یک بار دیگر در نشســت خبری 
به طور مفصل خاطراتش از دوران 
بازیگری، رفاقتش با نكونام و حسین 
کعبــی، بودجه باشــگاه و... را به زبان 
بیاورد. نفت طی 9بازی اخیرش فقط یک برد داشــته که آن 
هم جلوی پرسپولیس بوده. علیمنصور در این مورد گفته: »به 
بچه ها گفتم. باید مانند بازی با پرسپولیس تشنه و گرسنه به 
زمین بروید.« خب اگر اینطوری است که آب و غذا را از جلوی 
بازیكنان تان جمع کنید! واقعیت آن اســت که در همان بازی 
با پرسپولیس هم اشــتباهات لک و هنانوف در کنار بی دقتی 
مهاجمان حریف باعث پیروزی نفت آبادان شــد. بهتر است 
منصوریان در کنار اشاره بحق به مشكالت مالی، این ضعف های 

فنی را هم ببیند.

استقالل در مصاف با پدیده مشهد دقیقا 
دوبرابر حریفش شــوت زد. سایت متریكا 
دوشنبه شب تعداد شوت های تیم استقالل 
را 14شوت و تعداد شوت های میهمان را 
7شوت ثبت کرده است. در شــوت های داخل چارچوب هم استقالل 8 
بر 3 برتر از میهمانش بود و در نهایت با گل کردن یكی از همین 8 شوت 
باارزش ترین 3 امتیاز این هفته را از حریفش گرفت. آبی پوشــان در این 
مسابقه 62درصد مالكیت توپ داشتند و در مقابل 320 پاس پدیده 573 
پاس با دقت 81 درصد ردوبدل کردند. بهترین بازیكن استقالل در این 
میدان آرمان رمضانی بود که در 20دقیقه پایانی برای تیمش به میدان 
رفت. جالب اینكه دومین بازیكن برتر استقالل هم یک تعویضی دیگر به 

نام امیرحسین حسین زاده بود.

تیم پرسپولیس در حالی مقابل ذوب آهن 
متوقف شــد که در این مسابقه باالترین 
مالكیت توپ این هفته را به نام خودش 
ثبت کــرده بود. سرخپوشــان در زمین 
ذوب آهن 68درصد مالكیت توپ داشتند؛ آماری که هیچ تیم دیگری 
در این هفته به آن نرسید و فقط فوالد در زمین نفت آبادان به این آمار 
کمی نزدیک شد. حاصل مالكیت 68درصدی سرخپوشان 13شوت 
ازجمله 6شوت داخل چارچوب بود اما در نهایت این تیم بیشتر از یک بار 
به گل نرسید و 2امتیاز از دست داد. چهره برتر این میدان دروازه بان 
ذوب آهن یعنی حبیب فرعباسی بود که از متریكا نمره 7.41را دریافت 
کرد. امید گل پرسپولیس در این هفته 0.77بود و ذوب آهن نیز با وجود 

برتری اش در نیمه اول به امید گلی باالتر از 0.44نرسید.

باالترین امیــد گل در این هفته را تیم 
تراکتور در مصاف با هوادار خلق کرد. 
هوادار تیمی اســت که در لیگ جاری 
کم گل ترین بازی ها را انجام داده و بعد 
از اســتقالل بهترین خط دفاعی را در اختیار داشــت. این تیم در 
25بازی قبلی اش فقط 15گل خورده بود )میانگین هر بازی 0.6( 
اما در مصاف بــا تراکتور 5برابر میانگیــن بازی های قبلی اش گل 
دریافت کرد. در پرگل ترین بازی فصل هوادار، تبریزی های میزبان 
به امید گل 2.21رسیدند و تیم میهمان نیز امید گل 1.31را خلق 
کرد. بهترین بازیكن این بازی و بهترین بازیكن هفته بیست وششم 
محمد عباس زاده بود که با 2گل زده و یک پنالتی ازدست رفته نمره 

8.17 را از سایت متریكا گرفت.

آرمان رمضانی که با گلزنی مقابل پدیده چهره ویژه لیگ برتــر فوتبال در این هفته لقب گرفت، در همه 
بازی های 2ســال اخیرش مقابل این تیم حكایت های جالبی را از سر گذرانده اســت. هواداران فوتبال 
به خاطر دارند که رمضانی فصل گذشته بعد از نمایش هایی انتقادآمیز در ترکیب پرسپولیس به اجبار در 
نیم فصل این تیم را ترک کرد. او در آن نیم فصلی که پیراهن قرمزرنگ می پوشید، فقط یک بار در ترکیب 
اصلی قرار گرفت که در مصاف با همین تیم پدیده بود و با موقعیت هایی که از دست داد، سیل انتقادات 
به سمتش روانه شد.آرمان به جز آن یک مسابقه، 8بار هم به عنوان بازیكن جانشین در لیگ برتر به زمین 
رفت و دقایقی برای پرسپولیس بازی کرد اما با آمار صفر گل زده این تیم را ترک کرد. حاال با لباس آبی، 
بخت آرمان رمضانی هربار مقابل همین تیم پدیده باز شــده و او طی 3بازی اش در فصل گذشته و لیگ 
جاری مقابل مشهدی ها گلزنی کرده است. رمضانی در لیگ گذشته یک گل هم به نفت آبادان زد اما در 

فصل جاری تنها گل های لیگ برتری اش همان 2گل به پدیده بوده است. البته او در جام حذفی هم زننده 
تک گل استقالل مقابل نود ارومیه بود که آبی ها را در دقیقه پایانی از شكست مقابل این تیم دسته دومی 
نجات داد. آرمان رمضانی در فصل جاری لیگ برتر 4بار در ترکیب اصلی و 8بار به عنوان بازیكن جانشین 
برای استقالل به زمین رفته و در مجموع 315دقیقه برای آبی ها بازی کرده است. با توجه به 2گل زده او 
در این فصل، رمضانی به طور میانگین هر 157دقیقه یک بار برای استقالل گل زده که از این لحاظ آمارش 
از همه بازیكنان این تیم بهتر بوده است. این مهاجم بلندقامت در هر بازی به طور میانگین 7.8نبرد هوایی 
موفق هم داشته که در این زمینه فقط رودی ژستد با میانگین 9.1 بهتر و موفق تر از او عمل کرده است. 
رمضانی در بازی دوشنبه شب با پدیده فقط 15دقیقه بازی کرد اما 20لمس توپ داشت، یک توپ به تیر 

دروازه زد و نهایتا گل برتری آبی ها را در دقیقه88 به ثمر رساند.
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قاتل پدیده

مزد تالش
 آرمان رمضانی چطور به چهره سرنوشت ساز

 لیگ تبدیل شد؟
بهروز رسایلی| سال گذشته در چنین روزهایی 
شاید هیچ کس حتی فکرش را هم نمی کرد آرمان 
رمضانی به چهره سرنوشت ساز لیگ برتر تبدیل 
شود، اما حاال چنین اتفاقی رخ داده است؛ حاال 
که مهاجم بلندقد اســتقالل در آخرین دقایق 
بازی با پدیده مشهد گره کار را باز کرد و دروازه 
حریف را گشود. این گل برای آبی ها بسیار حیاتی 
بود. استقالل از ابتدای سال جدید موفق به کسب 
پیروزی نشــده بود و اگر بازی دوشنبه شب هم به 
تســاوی می انجامید، موقعیت این تیم برای کسب 
عنوان قهرمانی به شدت به خطر می افتاد. در نتیجه 
فرهاد مجیدی هر چه ابزار هجومی داشــت 
به کار گرفت تا اینکه درنهایت آرمان رمضانی 
به کمک او آمد و گل 3 امتیازی را زد؛ گلی که 
شاید به حسرت 9ساله آبی ها برای فتح جام 

پایان بدهد.

  معمولی، اما زحمتکش
بدون تعارف آرمــان رمضانی شــاید جزو 
بهترین مهاجمــان فوتبال ایران نباشــد. او 
حضور ناموفقی در پرسپولیس داشت و هنگام عضویت در 
جمع سرخپوشان، انتقادات فراوانی را تحمل کرد. حتی 
همین حاال و بعد از این گل هم بعید اســت دل خیلی از 
هواداران پرسپولیس برای او تنگ شده باشد. با این حال 
آرمان رمضانی یک »معمولی زحمتكش« است. او حاشیه 
ندارد، سرش گرم کار خودش است و هر چه در توان دارد 
برای موفقیت تیم می گذارد. برای رمضانی مهم نیســت 
که فیكس باشد یا 5 دقیقه بازی کند. او سراپا تكاپو است و 
با جنب وجوش باال می کوشد تا باالترین اثرگذاری ممكن 
را در تیمش داشته باشــد. در بازی با پدیده هم آرمان از 
زمانی که وارد میدان شــد جان مضاعفی به خط حمله 
آبی ها بخشــید. یک توپ او به تیر دروازه برخورد کرد و 

توپ بعدی را به تور چسباند تا استقالل نخستین برد این 
فصلش را در حضور تماشاگران جشن بگیرد.

  عادت به گل های دیرهنگام
این نخستین بار نیســت که رمضانی به کمک استقالل 
می آید. در جام حذفی هم کار آبی ها برابر تیم دسته دومی 
نود ارومیه گره خورده بود که رمضانی در آخرین دقایق 
گل زد و بازی را به تساوی کشاند. حذف استقالل در آن 
مرحله برابر چنان رقیبی، قطعا می توانست حواشی زیادی 
برای تیم درست کند، اما رمضانی اجازه نداد کار به آنجا 
بكشد. عادت او به زدن گل های دیرهنگام )که بی ارتباط 
با تعویضی بودن این بازیكن هم نیســت( فصل قبل نیز 
تكرار شد؛ جایی که او روی یک ســماجت و تیزهوشی 
دروازه نفت آبادان را در آخرین ثانیــه باز کرد. رمضانی 
حتی می توانست در بازی لیگ قهرمانان فصل گذشته به 
الهالل هم یک گل بسیار مهم بزند، اما گلر تیم عربستانی 
به شكلی خیره کننده ضربه او را دفع کرد. مجموعه این 
موارد نشان می دهد رمضانی در اســتقالل الاقل به یک 
مهره تعویضی مهم و قابل اتكا تبدیل شده است؛ بازیكنی 
که حتی قبل از پیوســتن به پرســپولیس هم در لیست 

خرید فرهاد مجیدی قرار داشت.

  بدون حاشیه، کامال در متن
مزیت دیگر آرمان رمضانی این اســت که همه وجودش 
را صرف »متن« کــرده. او به خاطر انتقال مســتقیم از 
پرسپولیس به استقالل، پتانســیل زیادی برای رفتن به 
حاشیه داشت. از قضا شــوخی های فراوانی هم با آرمان 
شــد، اما این بازیكن هرگز از دایره ادب و متانت بیرون 
نرفت و عكس العملی به این ماجراها نشــان نداد. همین 
سر به زیری، از او چهره ای مقبول تر ساخته؛ بازیكنی که 
حاال چند خاطره مهم برای اســتقالل خلق کرده است و 

نمی توان نادیده اش گرفت.

جنگ دوم سومی در سیرجان؟
حاال دیگر محل بازی با سپاهان زیاد برای پرسپولیسی ها مهم نیست

قبل از بازی پرسپولیس با ذوب آهن زمانی که اعالم شد ورزشگاه 
یادگار امام تبریز میزبان بازی شــنبه پرسپولیس و سپاهان است، 
سرخ ها در فضای مجازی واکنش های زیادی به این موضوع نشان 
دادند و اغلب هم به دالیل مختلف نســبت به این تصمیم معترض 
بودنــد. در آن زمان اهمیت بازی با ســپاهان بســیار زیاد به نظر 

می رسید و افكار عمومی داســتان را با وســواس دنبال می کرد. 
همزمان مقامات مســئول در تبریز هم با موضوع مخالفت کردند 
و این داستان، حاشیه هایی به وجود آورد. بعد از بازی با ذوب آهن 
اما همه  چیز زیر و رو شد. توقف پرسپولیس در اصفهان و پیروزی 
استقالل برابر پدیده باعث شد تب و تاب بازی با سپاهان هم از بین 

برود. حاال فاصله در صدر جدول به 6امتیاز افزایش یافته و طبیعتا 
کار پرسپولیس برای قهرمانی بســیار سخت شده است. به همین 
دلیل هم انتشار خبر لغو میزبانی در تبریز، واکنش چندانی به همراه 
نیاورد. حاال قرار شــده بازی روز شنبه در ســیرجان برگزار شود؛ 
مسابقه ای که شاید بیشــتر به دوئل بر سر دومی و سومی شباهت 
داشته باشد. پرسپولیس 54امتیازی است و سپاهان 49امتیازی 
با کســب پیروزی برابر این تیم، می تواند خودش را به 2 امتیازی 
قرمزها برساند. این موضوع مســابقات 3هفته پایانی را حساس تر 
می کند و دســت کم یک هدف جدید برای سپاهانی ها می تراشد. 
صد البته پرســپولیس هم امیدوار اســت قبل از بازی با سپاهان، 
استقالل به فوالد ببازد و این تیم دوباره برای کسب عنوان قهرمانی 

دلگرم شود.

وز چهره ر

با یک گل بهار نشد
داستان شرزود تمیروف و هواداران 
پرسپولیس؛ هنوز کسی راضی نیست

یحیی گل محمدی آنقدر به مهاجم ازبكستانی 
اعتماد کــرد و بازی داد که باالخــره پای او به 
گلزنی باز شد. شرزود تمیروف که هفته هاست 
در ترکیب اصلی به میدان می رود و اثرگذاری 
چندانی ندارد، در دیدار با ذوب آهن هم فیكس 
بود. بین 2 نیمه زمانی که حامد پاکدل تعویض 
شد، بسیاری از هواداران ایراد گرفتند که چرا 
تمیروف باید درون زمین بماند و بازیكن دیگری 
تعویض شود؟ با این حال شرزود نهایتا در نیمه 
دوم گل مساوی را زد و البته آنقدر به وجد آمد 
که کلكسیونی از شادی ها را انجام داد؛ از تقلید 
حرکات رونالدو و مســی تا در آوردن پیراهن و 

گرفتن کارت زرد!
معموال مهاجمان بعد از زدن گل اول از زیر فشار 
خارج می شوند و موافقان بیشتری پیدا می کنند، 
اما به نظر می رسد این اتفاق برای تمیروف رخ 
نداده است. شاید هم او کمی بدشانس است که 
گلش یک امتیازی شد؛ شاید اگر پرسپولیس با 
گل او بازی را می برد، قضاوت ها تا حدودی تغییر 
می کرد. با این حال فعال نظر خیلی از هواداران 
این است که شرزود انتظارات را برآورده نكرده 
و به اندازه کافی خوب نبوده است. او گلش در 
اصفهان را روی پاس خارق العاده مهدی ترابی 
به ثمر رساند و البته موقعیت های دیگری هم 
داشت که با بی دقتی و خودخواهی از دست داد.

مسئله تمیروف ساده اســت؛ شما زمانی یک 
بازیكن خارجی جذب می کنی که توانایی های 
او بیش از نفرات داخلی باشد. یعنی در حقیقت 
فوتبالیســت دالربگیر وارداتی کــه کلی هم 
هزینه جانبی دارد، باید یک سر و گردن باالتر 
از بازیكنان داخلی باشــد؛ آیا شرایط تمیروف 
اینطور است؟ آیا واقعا بین مهاجمان ایرانی یا 
حتی جوانان تیم های پایه پرسپولیس، کسی 
پیدا نمی شود که دستمزد ریالی و احیانا خیلی 
هم کمتــر از این بگیرد و همیــن بهره وری را 
داشته باشد؟ فصل رو به پایان است و احتمال 
قابل توجهی وجود دارد که پرسپولیس دست 
خالی مسابقات را ترک کند. در چنین شرایطی، 
مهاجمی روی دست سرخ ها باقی خواهد ماند 

که هنوز یک فصل دیگر با باشگاه قرارداد دارد!

لیگ برتر ایران

کوین یامگا )استقالل( 10

گادوین منشا )مس( 13

لوسیانو پریرا )فوالد( 9
شهریارمغانلو )سپاهان( 9

بوندس لیگا آلمان

ارلینگ هالند  )دورتموند( 21

34 لواندوفسکی )بایرن(
پاتریک شیک )بایرلورکوزن( 24



19
2 3 0 2 3 6 0 2   چهارشنبه  21 اردیبهشت 1401    شماره  8493  

وز چهره ر

تنهایی های یک وحید!
فصل برای ستاره پرسپولیس تمام شد. او امروز زیر 

تیغ جراحی می رود تا شاید با پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی 
از ناحیه کمر به جام جهانی برسد

لیگ برتر بیست و یکم برای ستاره خط میانی باشگاه پرسپولیس 
رسما به پایان رسید. آسیب دیدگی وحید امیری در جریان مسابقه 
با ذوب آهن به حدی جدی بود که او حتی نتوانست آمبوالنس را 
ترک کند و مستقیماً راهی بیمارستان شد. وحید قبل از مسابقه با 
ذوب نیز با مصدومیت دسته و پنجه نرم می کرد و حتی نتوانسته بود 
در مسابقه قبلی تیم به میدان برود. به همین خاطر نیز نامش در بین 
نفرات اصلی قرمزها برای مسابقه قرار نگرفت و او دیدار با ذوب را از 
روی نیمکت آغاز کرد. با وجود این مصدومیت سعید آقایی شرایط 
را برای یک تعویض اجباری فراهم آورد تا وحید با وجود مصدومیت 
جزئی به زمین برود. مرد شماره ۱۹ پرسپولیس تا لحظات پایانی در 
زمین بازی حضور داشت اما با یک مصدومیت شدید روبه رو شد. در 
همان تصاویر اولیه نیز به نظر می رسید که امکان ادامه بازی برای 
این ستاره وجود ندارد و پرسپولیس ناچار شد ثانیه های پایانی را با 
یک بازیکن کمتر دنبال کند. در فاصله کمتر از ۵ ماه مانده به بازی 
حساس با تیم ملی انگلستان در جام جهانی، آسیب دیدگی یکی از 
کلیدی ترین ستاره های تیم ملی اصال خبر خوبی نیست، ستاره ای 
که شاید تنها مهره فیکس لیگ ایران در تیم ملی بوده است. وحید 
کمرش را به تیغ جراحان ســپرده و زمان زیادی را دور از میادین 
فوتبال سپری خواهد کرد. همه از عالقه دراگان اسکوچیچ به این 
بازیکن خبر دارند. امیری یکی از بی جانشــین ترین ســتاره های 
تیم ملی است و اگر روند آماده ســازی  را به خوبی طی کند به جام 
جهانی خواهد رســید، با این حال تضمینی وجود ندارد که او به 
لحاظ جسمی به همان کیفیتی برگردد که قبل از این مصدومیت 

تجربه کرده بود.
فراموش نکنیم پیش از این هم شــرایط در این فصل برای امیری 
چندان خوب پیش نرفته بود. او در رده ملی اســتثنایی ظاهر شد 
اما در رده باشگاهی درخشش همیشگی را نداشت. خیلی ها انتظار 
داشتند امیری به سوپراســتار این فصل قرمزها تبدیل شود اما او 
بازیکنی نبود که گره همه بازی های بزرگ را برای پرســپولیس 
باز کند. شــاید یکی از  دالیــل کلیدی فاصله گرفتن ســرخ ها از 
رقیب شــان در کورس قهرمانی نیز افت نسبی وحید باشد. به نظر 
می رسد حضور مستمر در اردوهای تیم ملی و بازی همواره ثابت 
برای این تیم، فشار زیادی به این ستاره وارد کرده و در این شرایط 
سنی او را با مشکالتی روبه رو کرده باشــد. شاید وحید چند سال 
قبل می توانست چنین فشاری را تحمل کند اما حضور مستمر در 
تک تک بازی ها در نهایت به مصدومیت جدی این ستاره منجر شد. 
به نظر می رسد مربیان پرسپولیس و تیم ملی نیز به خوبی ماجرا را 
مدیریت نکرده اند تا جلوی آسیب دیدن این ستاره را بگیرند. وحید 
این فصل را به پایان رساند اما هنوز امیدوار است که دوباره به زمین 
فوتبال برگردد و یک جام جهانی درخشان را سپری کند. کار وحید 
با پرسپولیس هم هنوز تمام نشده و او همچنان می خواهد جام های 
زیادی با این باشگاه به دست آورد. حسرت همیشگی فوتبال ایران 
در مواجهه با ستاره ای در قواره های او کشف کردن دیرهنگام چنین 
مهره هایی است. امیری اگر یک دهه زودتر به فوتبال معرفی می شد 
حاال احتماالً در بهترین باشگاه های اروپایی بازی می کرد اما به هر 
حال همین سطح از درخشش را نیز نباید دست کم گرفت. امیری 
تا اینجا دســت به کارهای بزرگی زده و یکی از مورد احترام ترین 
ستاره های فوتبال ایران است، بازیکنی درخشان، جنگجو و بی سر 

و صدا که هواداران تیم های رقیب نیز به بازی اش عالقه دارند.

 چلسی فصل بعد
چه شکلی است؟

یک بازی حساس دیگر هم امشب در لیگ برتر برگزار می شــود. چلسی که با نتایج اخیر امکان از 
دست دادن سهمیه لیگ قهرمانانش هم وجود دارد، با پیروزی در دیدار امشب برابر لیدز که در خطر 
سقوط است، به یک شرط می تواند ســهمیه اش را قطعی کند؛ اینکه تاتنهام نتواند پنجشنبه شب 
آرسنال را در دربی لندن ببرد و چلسی هم بر لیدز پیروز شود. قدم تاد بولی برای چلسی خوب نبود. 
مالک جدید آمریکایی که وارث آبراموویچ شــده، بازی با ولوز را از نزدیک دید و تیمش در دقیقه 
پایانی کام بک خورد و 2-2 مساوی کرد. شایعه شــده بود که مارکوس آلونسو هم بین دو نیمه با 
توخل درگیری داشته و وسایل رختکن را شکسته، اما باشــگاه این شایعه را تکذیب کرد. آلونسو 
یکی از گزینه های بارسلونا برای تقویت پست دفاع چپ برای فصل آینده است. این بازیکن با ریشه 
رئالی بدش نمی آید این انتقال قطعی شود. او تنها بازیکن آبی های لندن در خط دفاعی نیست که 
خط دفاعی این تیم را در فصل آینده احتماال خالی می کنند. آســپلیکوئتا، رودیگر و کریستنسن 
قراردادشان در پایان همین فصل به پایان می رسد. کریستنســن دانمارکی با بارسا توافق کرده و 
رودیگر با رئال مادرید. آسپلیکوئتا هنوز تردید دارد بماند یا به بارسا برود. مالک جدید در تابستان 
باید برای خرید مدافع، کلی هزینه کند. در حال حاضر گزینــه اول برای تقویت خط دفاعی ژول 
ُکنده از باشگاه سه ویاست که فصل پیش هم مد نظر این باشگاه و چند باشگاه دیگر بود. توخل برای 
سایر پست ها هم به جمع بندی رسیده. او می خواهد یک فصل دیگر لوکاکو را نگه دارد و تیم را بر 
اساس قابلیت های این بازیکن بچیند. پولیسیک از شرایطش راضی نیست و می خواهد برود؛ شاید 
به یوونتوس به جای دیباال. حکیم زیاش هم که کم بازی می کند و همچنین تیمو ورنر که نتوانسته 
خودش را ثابت کند، گزینه های دیگر جدایی از تیم در نقل وانتقاالت تابستانی هستند اما جدایی 

آنها رایگان نخواهد بود.
انکونکو که در الیپزیش فصلی عالی داشته، شــاید به منچستر یا چلسی برود. در خط میانی هنوز 
دکالن رایس مد نظر چلسی است. بازیکن سابق آبی ها که گزینه خرید منچستریونایتد هم هست، 
۱۵0میلیون یورو برای مشتریانش هزینه خواهد داشت و وستهام به کمتر از این رضایت نمی دهد. 
شــوامنی هم پس از آن  که فهمید رئال مادرید در این فصل برای خریدش تالشــی نخواهد کرد، 

می خواهد به پیشنهاد لیورپول یا چلسی جواب مثبت بدهد و از موناکو به لیگ برتر برود.

حمله با رمز هالند
سیتی امشب یک گام دیگر به قهرمانی هشتم نزدیک 

می شود؟

لیگ برتر انگلیس تعطیل بردار نیســت. تیم های جزیره وسط هفته هم بازی 
می کنند، به فاصله دو یا سه روز یا کمتر. دیشــب لیورپول با استون ویال بازی 

داشت و امشب سیتی در زمین ولوز. تیم دوم شهر منچستر برای هشتمین 
قهرمانی لیگ سراسری تنها به 7امتیاز از 3 بازی نیاز دارد، شاید هم 

کمتر )بدون احتساب بازی دیشــب لیورپول(. برد ۵بر صفر برابر 
نیوکاسل به تفاضل گل سیتی هم کمک کرد و این تیم را 4گل از 
لیورپول در شرایط تعداد بازی برابر پیش انداخت. به اعتراف پپ 
گواردیوال رسانه ها و مردم انگلیس دوســت دارند لیورپول برنده 

باشد پس امشب خیلی ها روی ولوز حســاب باز کرده اند. پپ برای 
چهارمین قهرمانی اش در لیگ برتر با منچسترســیتی به مصاف 

گربه سیاه خودش می رود.
  منچسترسیتی در حالی پا به این مســابقه می گذارد که انتقال 

ارلینگ هالند را از دورتموند در ازای 7۵میلیون یورو رقم فسخ قرارداد 
و 7۵میلیون پاداش با ایجنت و پدر این بازیکن و سالی 30میلیون یورو 

حقوق برای خود بازیکن قطعی کرده و به زودی همه  چیز رسمی می شود. مهاجم 
نروژی از تمرینات دورتموند مرخصی گرفته و در بیمارستان اراسموس بروکسل 
تست های پزشکی باشگاه منچسترسیتی را پشــت سر گذاشته است. قرارداد او 

۵ساله خواهد بود.
  در بازی گذشــته در این ورزشــگاه ســیتی  3بر یک ولوز را برده بــود اما از 

سال۱۹8۱سابقه نداشته ولوز 2 بازی پشت هم خانگی را به این حریف ببازد.
  گرگ ها 2 فصل پیش هر 2 بازی رفت و برگشت را با مربیگری نونو اسپریتو از 
گواردیوال بردند. ولوز از آن زمان هر 3 مسابقه لیگ را به من سیتی باخته. نونو در 
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  جدا از دیباال که گفته می شود فصل آینده به اینتر 
می رود و احتماال این آخریــن بازی هایش با پیراهن 
راه راه سیاه و سفید خواهد بود، یک اتفاق دیگر هم که 
این روزها هواداران یووه را عصبانی کرده، اظهارنظر 
فلیپ ملو برزیلی اســت که خیلی پرحاشیه بود و در 
تمرین هم با کیه لینی و دیگران دعوا راه می انداخت و 
بعدا به اینتر رفت. او گفته از بچگی طرفدار اینترمیالن 

بوده و امیدوار است اینتر قهرمان کوپا ایتالیا شود.
  یوونتوس برای رســیدن به فینــال حریفانی 
مثل ســمپدوریا )4 بر یک(، ساسولو )2 بر یک( 
و فیورنتینا )3 بر صفر( را از پیش رو برداشــت. 
اینتر برای رسیدن به فینال مسیر سخت تری 
پیش رو داشت و بر امپولی )3 بر 2( پیروز شد، 
سپس آاس رم را )2 بر صفر( برد و در مرحله 
نیمه نهایی در دیدار رفت و برگشت از سد 
میالن گذشت؛ رفت بدون گل مساوی و 

برگشت 3 بر صفر به سود آبی ومشکی ها.
  اینتر در بازی برگشت سری آ، آخرین 

رویارویی 2 تیم را که 2ماه و یک هفته از آن گذشته، یک بر 
صفر از یووه برد. بازی رفت هم دقیقا 4 ماه پیش با حســاب 
2 بر یک به ســود اینتر پایان یافت. آخریــن باری که یووه 
توانسته د ربی ایتالیا را از اینترمیالن ببرد، به یک سال پیش 
برمی گردد که دیدار تشــریفاتی را 3 بر 2 برد و تأثیری در 
قهرمانی فصل پیش اینتر در لیگ نداشت. کریستیانو رونالدو 

در آن بازی 2 گل به اینتر زده بود.
  نراتزوری شکســتی نابهنگام مقابل بولونیا و ســرمربی 
بیمارش، میهایلوویچ داشــت و از کورس قهرمانی لیگ با 
میالن عقب ماند امــا پس از آن  بازی اودینــزه و امپولی را 
برد. یووه مدتی روی دور برد افتاده بود و توانســت سهمیه 
فصل آینده اش را برای لیگ قهرمانان اروپا قطعی کند. یووه 
پس از شکست دور برگشت مقابل اینتر، 4 بازی اش را با برد 
پشت سر گذاشت ، در یک بازی تن به تساوی داد و تنها هفته 

گذشته در آخرین بازی اش از جنوا کامبک خورد.
  ۹ گل از ۱3 گل اخیر اینتر در فینال جام حذفی ایتالیا توسط 
آرژانتینی ها زده شده؛ 3گل کرسپو، 3گل خولیو کروس، 2گل 
میلیتو و یک گل کامبیاسو. الئوتارو مارتینس که این هفته در 

سری آ ۱۹گله شده، می خواهد این راه را ادامه دهد.
  یک سال پیش در همین روزها کیه زا که االن مدت هاست 
مصدوم است و فصل را از دست داده، به یوونتوس کمک کرد 
تا چهاردهمین قهرمانی اش در جام حذفی را به دست آورد و 

مثل سری آ رکورددار شود.
  درمجموع 2۵8بــازی رودررو، ۱۱4بــرد به یوونتوس 
رســیده، 80برد به اینتر، 64تســاوی، 36۵گل زده برای 

یوونتوس و 332گل برای اینترمیالن.
  از میان بازیکنان فعلی 2تیم موراتا و دیباال بیشــترین 
گل را در بازی رودررو به ثمر رسانده اند که به اندازه گل  های 
کریستیانو رونالدو،  میشل پالتینی و کریستین ویه ری است؛ 
یعنی 4گل. بهترین گلزنان تاریخ د ربی ایتالیا، جوزپه مه آتزا، 

عمر سیوری و بونینسنیا هستند؛ با ۱2گل.

دربیایتالیاامشباتفاقخاصیاست؛هفتادوچهارمینفینالجامحذفیایتالیا.برندهدیداریوونتوسواینترمیالننهتنهادشمندیرینه
راازپیشروبرمیدارد،بلکهیکجامهمکسبمیکند.اینتربامیالنبرایقهرمانیسریآمیجنگدویووهباخیالراحتدرردهچهارم
بهسهمیهلیگقهرماناندستیافته.هدفحداقلییوونتوسبرایاینفصلکسبسهمیهلیگقهرماناناروپابودهکهتیمآلگریموفق
شدهبهآندستپیداکند.بنابراینآلگریدرصورتشکستدرفینالجامحذفیهمدریووهمیماند.پیروزیدراینبازیازلحاظمالی
همارزشداردچونقهرمانکوپاایتالیایاینفصلپاداشــیدرحدود9.5میلیونیورودریافتخواهدکرد.پیشبینیمیشودفروش

33بلیتدرورزشگاهالمپیکورمبه4.5میلیونیوروبرسد)یکرکوردبرایکوپا،ایتالیا(.پائولووالری،داورایندیداراست.
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تاکنون33رویارویــی2تیمدرکوپا
ایتالیارقمخوردهکه15باریووهبرنده
بوده،10بردبهاینتررسیدهو8بازی
همنتیجهایبهترازتساوینداشته
است.دراینرویاروییها50گلسهم

یووهو39گلسهماینتربودهاست.

روبرتــو مانچینــی، ســرمربی فعلــی تیــم 
ملی ایتالیا به همراه بوفون که هم اکنون 
در 43سالگی در تیم دسته دومی پارما 
بــازی می کنــد، پرافتخارتریــن بازیکنان 

تاریخ جام حذفی هستند؛ با 6جام.

ایــن جــام احتمــاال آخریــن جــام برخــی 
بازیکنــان یــووه خواهــد بــود؛ کیه لینــی 
دیبــاال  بازنشســتگی(،  یــا  )جدایــی 
)اتمــام قــرارداد و پیوســتن بــه اینتــر(، 
برناردســکی )پایان قــرارداد(، دیشــیلیو 
)اتمام قــرارداد(، موراتــا )پایان قــرارداد 
قرضــی و شــاید بازگشــت بــه اتلتیکــو(، 
ساندرو )فروش احتمالی(، ربیو )فروش 
احتمالی( و آرتور ملو )معاوضه با توماس 

پارتی از آرسنال یا فروش به این تیم(.

بعد از یووه که 14
14قهرمانی دارد 

تیم های آاس رم)9(، 
اینتر و التزیو)7(، 

ناپولی و فیورنتینا)6( 
و میالن و تورینو)5( 

پرافتخارترین 
تیم های کوپا 

هستند.

ســیتی 
در بازی با ولورهمپتون 28برد 

و 27باخــت و ۱۵تســاوی در 
70مسابقه داشته. بنابراین ولوز قبل از 

اینکه گربه سیاه گواردیوال شود، همیشه 
سیتی را آزار داده اســت. البته این آمار 
لیگ برتر است و آمار کلی تقریبا همین 
نسبت اســت اما با تعداد بازی بیشتر؛ 

۱2۵بازی، ۵۱برد برای ســیتی 
و 4۹پیــروزی بــراي 

. گ هــا گر

نیم فصل اول امسال هم گواردیوال را با تاتنهام آزار داده بود و بعدها اخراج شد.
  البته پپ مقابل ولوز 8بازی کرده که میانگین 2 امتیاز در هر بازی را ثبت کرده؛ 

۵برد، 2 باخت و یک تساوی.
  برونو الژی، سرمربی سابق بنفیکا و فعلی ولورهمپتون هم مثل نونو اسپریتو 
یک پرتغالی است. او در 3۹بازی روی نیمکت ولوز به ۱7برد، 6تساوی و ۱6شکست 
و 43.۵۹درصد برد در هر مسابقه دست یافته است. آمار او در لیگ برتر ۱۵برد، 

۱۵باخت و ۵تساوی است. او تنها رویارویی با پپ را باخته.
  ولوز در سال2022در ورزشگاه مولینوکس یکی در میان بازی های خانگی اش 

را برده یا باخته. بازی قبلی نوبت باخت شان بود.
  من سیتی در ۱6بازی آخر خارج از خانه خود در لیگ شکستی متحمل نشده است.

  ولوز درحالی که از حریف عقب بوده، در این فصل تنها موفق شــده 4امتیاز از 
مسابقات بگیرد که کمترین میزان بین همه تیم های لیگ است.

   ســیتی از فصل ۱7-20۱6و حضور پپ گواردیوال روی نیمکت باشــگاه، در 
30 بازی لیگ برتری حداقل ۵ بار موفق به گلزنی شده  است، بیشتر از دو برابر تیم 
دوم این لیست در این بازه زمانی؛ منچسترسیتی )30 بازی(، لیورپول )۱4 بازی( 

و تاتنهام )۱3 بازی(.

این بازی می تواند آخرین 
فرصت کیه لینی برای 

کسب جام با پیراهن یووه 
باشد. هنوز مشخص 

نیست که مدافع 
اسطوره ای باشگاه 

بماند یا برود؛ او ممکن 
است فصل آینده از لیگ 
حرفه ای فوتبال آمریکا 
سردربیاورد. کیه لینی با 

پیراهن یوونتوس 19جام 
برده و قهرمانی امشب 

می تواند تعداد جام های 
این مدافع 37ساله را رند 

کند. دیباال هم که تازگی به 
رکورد 115گل رسیده و با 

رکورد روبرتو باجو برابری کرده 
به زودی به عنوان بازیکن آزاد 

تیم را ترک می کند و به اینتر 
می پیوندد.

جام شماره
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گل خوردن مثل باقلوا
 تیم ملی پوشان شهرکرد در لیگ فوتبال زنان وضعیت عجیبی دارد. تیمی که زمین تمرین ندارد و  شام بازیکنانش باقلوا است

 و سرمربی اش می گوید: 90گل از 116گلی که خوردیم، حاصل اشتباه داوری بود!
لیلی خرسند|  17بازی، 15باخــت، 7گل زده، 116گل خورده، 
تفاضل گل 109- و 4امتیاز؛ این عملکرد تیم ملی پوشان شهرکرد 
در لیگ فوتبال زنان است. شهرکردی ها این 4امتیاز را هم مدیون 
تیم سارگل بوشهر هستند. بازی رفت این دو تیم به تساوی بدون گل 
انجامید. دیدار برگشت هم به خاطر کنار گذاشته شدن تیم بوشهری، 
3 بر صفر به نفع شهرکرد ثبت شد. با این شرایط برای خیلی ها سؤال 
است که چرا تیمی در این سطح باید در لیگ برتر بازی کند؟ صادق 
میراحمدی، مدیرعامل باشگاه این سؤال را با یک سؤال دیگر پاسخ 
می دهد: »چرا کسی نمی پرسد این تیم چرا به این شرایط رسیده 
است؟« شهرکردی ها به ادعای مدیرعامل شان با بازیکنان 15ساله 

و 17ساله و تمرین در پارک به این نتایج رسیده اند.
تیم شــهرکرد ســال گذشــته از لیگ یک به لیگ برتر رسید و 
میراحمدی می گوید این تیم نه تنها از طرف مســئوالن شــهر 
حمایت نشد بلکه با لجبازی های آنها در 4ماه گذشته به اجبار در 
پارک تمرین می کند! میراحمدی مشکل اصلی تیم را مسئوالن 
غیرمتخصص شهر می داند: مسئوالن به جای اینکه حمایت کنند، 
فقط حرف می زنند. وقتی لیگ برتری شدیم، فقط 100میلیون 
تومان از ورق خودرو به ما پول دادنــد. 40میلیون تومان را برای 
تجهیز خوابگاه هزینه کردیم. 20میلیون هزینه لباس و 20میلیون 
تومان هم ورودی لیــگ دادیم. با بقیه پول هــم با چند بازیکن 
غیربومی قرارداد بستیم. در جلســه ای که اول فصل با استاندار، 
رئیس هیأت فوتبال استان و رئیس اداره کل داشتیم، گفتم که 
هزینه لیگ برتر باالست و بودجه می خواهد. قول همکاری دادند 

اما نه دیگر آنها را دیدیم و نه جواب تلفن ما را دادند.«
مشکالت تیم ملی پوشــان بعد از انتخابات رئیس هیأت فوتبال 
استان چهارمحال و بختیاری بدتر از قبل شد، یعنی از 27بهمن 
سال گذشته. میراحمدی می گوید: »در مجمع من رأی سفید 
دادم، بعد از آن مشــکالت تیم ما چندبرابر شد. اول اینکه علیه 

من طوماری را برای فدراســیون فرستادند. بعد از آن هم زمین 
تمرین را از ما گرفتند. اول گفتند هفتــه ای 3روز اجازه تمرین 
دارید، بعد شــد هفته ای یک روز. چند روز نصف زمین را به ما 
دادند. چند روزی پشت دروازه تمرین کردیم و بعد هم که زمین 
را از ما گرفتند.« مدیرعامل ملی پوشان مدعی است که تیمش 
در 4ماه گذشته در زمین 20 در 20 متر پارک شهرشان تمرین 
می کند: »درست از روزی که زمین را از ما گرفتند، گل های ما 
دورقمی شد. بازیکنی که در پارک و در زمین پر از چاله تمرین 
می کند، می تواند درست بازی کند؟« میراحمدی از اینکه تیمش 
در فضای مجازی سوژه طنز شده، ناراحت است: »مشکالت تیم 
ما را نمی دانند فقط تمسخر می کنند. شهرهای بزرگ که ادعای 

فوتبالی بودن دارند، تیمی در لیــگ برتر ندارند ولی ما بعد از 
2سال کار کردن به لیگ برتر آمدیم. در استان ما حتی 

آمبوالنس با دستگاه شوک به ما نمی دهند و در بازی 
قبلی که میزبان بودیم، مجبور شدیم پول بدهیم و 

از اصفهان آمبوالنس بیاوریم. هیأت حتی برای 
بازی هایی که میزبان هستیم، زمین نمی دهد و 
از آموزش و پرورش زمین اجاره می کنیم. در 
تیم بازیکن باالی 23سال نداریم؛ یک بازیکن 
15ساله داریم و 4بازیکن 17ساله. مربی تیم 
ما 20ساله اســت.« منظور میراحمدی از 
مربی، مریم احمدی است که بعد از شکست 

9بر صفر مقابل ذوب آهن گفته بود 90درصد 
گل هایی که تیمش خورده به خاطر ناداوری 

اســت. مدیرعامل از او حمایــت می کند: »او 
حق دارد این  حرف ها را بزند. همین هفته 3گل 

ذوب آهن آفساید بود. در بازی های قبلی هم چند 
گل آفساید خوردیم. داوران نگاه می کنند ببینند کدام 

مربی کنار خط است بعد پرچم می زنند. مربی ما کم سن و سال 
است و تحمل این فشارها را ندارد.«

مشکل اصلی تیم شهرکرد روزهایی است که تیم میهمان است: 
»ما با مینی بوس به شــهرهای دیگر می رویــم. نهایتش بتوانیم 
بلیت اتوبوس بخریــم. در بازی با خاتون بم برای رفتن مشــکل 
داشــتیم. خانم مرضیه جعفری مربی این تیــم هزینه خوابگاه 
و غذای بچه ها را تقبل کــرد و به ما گفت فقــط خودتان بلیت 
اتوبوس بخرید. این برای بمی ها افتخار و برای شهر ما ننگ است 
اما انگار به کســی برنمی خورد. به شــهرهای دیگر که می رویم 

نمی توانیم به بچه ها شــام بدهیم. در بازی با ذوب آهن بازیکنان 
ما به عنوان شــام، باقلوا خوردند! باقلوای گردویی 8هزار تومان 
بود و ما برای کم کردن هزینه باقلوای بدون گردو را دانه ای 6هزار 
تومان خریدیم. همه این مشکالت هست اما هر طور شده تیم را به 
مسابقات می برم حتی اگر مجبور باشم بازیکنان را سوار االغ کنم. 
تنها مردان روزگار همین 20دختر هستند که در بدترین شرایط 

حاضر شده اند برای تیم بازی کنند.«

   نگران نیستم
شهرکرد در هر بازی ده دوازده گل می خورد. با توجه به سن پایین 
بازیکنان این نگرانی وجود دارد که آنها خیلی زود فوتبال را کنار 
بگذارند. میراحمدی این موضوع را قبول نــدارد: »بعد از بازی با 
خاتون، مربی این تیم خانم جعفری گفت در این 10سال شهرکرد 
تنها تیمی بود که اتوبوسی دفاع نکرد. بازیکنان ما جسارت 
باالیی دارند و فوتبال را هم بلد هســتند. مشکل ما این 
است که همه بازیکنان جوان هستند و به خاطر بی پولی 
نتوانستیم بازیکن باتجربه بگیریم. البته خانم جعفری 
به ما گفت نگران نباشید، بم هم در شروع کار همین 

وضعیت را داشت.«
شهرکردی ها از فدراسیون هم گالیه دارند. بیشتر 
تیم های لیــگ  برتری مربی مــرد دارند. حتی در 
تیم ملی هم نصرت ایراندوســت کمک دخترش 
مریم ایراندوست بود و دروازه بان ها هم مربی مرد 
داشتند. ولی از شهرکردی ها ایراد گرفته اند که چرا 
میراحمدی به عنوان مدیرفنی کنار تیمش اســت: 
»در بعضی از بازی ها اجــازه نمی دهند من کنار تیم 
باشم، چون مرد هســتم. درحالی که همه 12تیم لیگ، 

مربی مرد دارند.«

    شهرکرد در آخرین 
بازی9 بر صفر از ذوب 
آهن شکست خورد.  

این چند عکس 
تمرین آنها در یکی از 
پارک های  شهرشان 

را  نشان می دهد

منهای فوتبال
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افقی:
 1- پســر کاوه آهنگر- فاقد 

ظرافت الزم- ریزه کاه
2- مثلثی که هیچ ضلع آن با 

هم برابر نیست- کاکل اسب
3- طباخ- نــام مادر حضرت 

امام رضا)ع(- بدزبان و بی حیا
4- گروه هم سرایان- پاندول- 

بیماری اختالل عمل کبد
5- اقامت گزیدن- ســرنیزه- 

آشکار و واضح 
6- خداحافظی بیگانه- سمت 
چپ- جادوگر قوم بنی اسرائیل
7- نمایــش و آواز- جذاب و 
دوست داشتنی- چوب خوشبو

8- یاقــوت- نیک بختــی- 
پیشتاز لشکر

9- مذکــر- بارش- ســردی 
مطبوع

10- خبرگــزاری جمهوری 
اسالمی- رشوه دادن- پس غذا

11- دومیــن حــرف الفبای 
یونانی- آماده- پادشاهان

12- حرامی- فیلمی ساخته 
استیون اســپیلبرگ- تکرار 

یک حرف
13- شـیـــره چــغـنـدر- 
منتشر کننده کتاب- باریک 

و کشیده
14- نخستین شهید کربال- 
پیانیست ایرانی و خالق آلبوم 

پاییز طالیی
15- شب های عربی- آخرین 
غــزوه پیامبر اســالم)ص(- 

بی حالی
  

عمودی:
1- شــهر مدفــن پرویــن 
اعتصامی- از ماشــین آالت 

کشاورزی- بی اعتبار
2- حالت گازی آب- دستگاه 
قدیمی نمایش فیلم- گویشی 

در غرب ایران
3- آذر - فیلمــی از چارلــی 

چاپلین- قدرت
4- صــادق و صمیمی- آتش 

گیره- زیرین
5- افزایش- نویسنده ایتالیایی 
اثر کمدی الهی- افزونی برنج 

پس از پخته شدن
6- به دنیاآوردن- وجود ندارد- 

مشورت
7- شــاداب و ســرحال- از 
محــالت شــمال تهــران- 

توبه کردن
8- صلیــب- رهبــر گروه- 

آشامیدن
9- ضمانت کــردن- ترمــز 
کشــتی- بر جوانــان عیب 

نیست
10- جانشین کیخسرو- سبز 

تیره- اثر چربی

11- کتف- قصاب گوشــت را از آن 
آویزان می کند- برخورد

12- دشمنان- تاریخ نگار- صندلی 
چرخ دار معلوالن

13- تــکاور- قلیــل- از ملزومات 
نجاری

14- حبس مادام العمر- سیســتم 
عامــل متــن بــاز محبــوب بین 

برنامه نویس ها- بهشت
15- معادل فارسی دراور- موجب 

15آرامش خاطر- نشانه مصدر جعلی

گرهاشتسخنيچرپ
ناديمهزبسالتما

ديفسومكراخريگ
نلاسادنلبر
مخفانگتنرجارد

تالماسرنابلخ
ريشمشيمداكاتس
ونتكارالوزخي
ككناركوشايبول
شياتسرادنراي
نيزولامكاتقبس

ظدبرابلراش
ارگبنرااورماك
فارسايزابنيرخا
تسدرتزامگنيرج

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4202
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

698523147
524817396
731649852
482361975
379285614
156974283
243798561
915436728
867152439

متوسط

1 9   4     
  2 5   1  6
   8    4 9
5  8     2  
         
 4     8  1
7 5    3    
2  6   7 9   
    1   5 2853967412

162584379
479312658
327196584
698453721
514728936
785641293
236879145
941235867

ساده

متوسط

193642578
482579136
675831249
568194327
321768495
947325861
759283614
216457983
834916752

سخت

 9 8     4  
5    1 7    
7        2
     1 9   
   2 8 5    
  6 9      
2        1
   4 3    8
 6     4 3  

ساده

8   9    1  
1  2  8 4 3   
4 7  3   6   
3    1 9  5 8  
 9  4  3  2  
 1 4  2    6
  5   1  9 3
  6 8 7  1  4 5
 4    5   7

برگزاری انتخابات کمیته ملی 
المپیک آخر مرداد

مجمع فوق العاده، زمــان برگزاری مجمــع انتخاباتی کمیته ملی 
المپیک را مشخص می کند. قرار بود انتخابات کمیته ملی المپیک 
اسفند سال پیش برگزار شود اما با تصمیم هیأت  اجرایی، برگزاری 
انتخابات به بعد از بازی های آســیایی 2022 هانگژو موکول شد. 
هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک دیروز برای مشخص کردن تاریخ 
جدید مجمع انتخاباتی جلسه داشت. در این جلسه 2 پیشنهاد برای 
برگزاری مجمع انتخاباتی مطرح شد؛ ثبت نام از نامزدها اول خرداد 
انجام و 45 روز بعد از آن مجمع برگزار شود یا اینکه ثبت نام از 15 تیر 
آغاز و مجمع اواخر مرداد و بعد از بازی های کشورهای اسالمی برگزار 
شود. هیأت اجرایی تصمیم نهایی را به عهده اعضای مجمع گذاشته 
است. سوم خرداد مجمع فوق العاده برگزار و این پیشنهادها بررسی 
می شود. به نظر می رسد احتمال عملی شدن گزینه دوم بیشتر است؛ 
در حالی در پیشنهاد اول تاریخ ثبت نام اول خرداد تعیین شده که 

مجمع فوق العاده 2 روز بعد از این تاریخ برگزار می شود.

داورزنی بازنشسته است؟
باز هم موضوع بازنشســتگی محمدرضا داورزنی، رئیس فدراســیون 
والیبال مطرح شــده و بازهم او این خبر را تکذیب کرده اســت. طبق 
خبری که فارس منتشر کرده، اوایل اردیبهشت دیوان محاسبات اداری 
در نامه ای به وزارت ورزش تأکید کرده که باید با مدیران بازنشسته قطع 
همکاری شود. یکی از مدیرانی که نام او در لیست بازنشسته ها به چشم 
می خورد، داورزنی است. این برای سومین بار در چند سال اخیر است که 
موضوع بازنشستگی داورزنی مطرح شده. او به ایسنا گفته: »سال گذشته 
دیوان محاسبات بحثی را مطرح کرده بود که کارکنان دولت می توانند 
به سایر دستگاه ها مأمور شوند. فدراسیون ها زیرمجموعه وزارت ورزش 
و جوانان هستند اما چون نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند، 
دیوان یک قید 5 ساله را تعریف کرد. دولت قبول کرده بود که من تا پایان 

دوره 4ساله در فدراسیون والیبال مأمور باشم.«

نیشابور 
بهتر از شهرکرد 

در جدول، تیم های دیگری غیراز شهرکرد هستند که تفاضل گل 
پایینی دارند و امتیازات زیادی نگرفتند. تکلیف سارگل بوشهر با یک امتیاز 

و تفاضل منفی67 مشخص است. بوشهری ها بعد از هفته دهم از لیگ کنار گذاشته 
شدند اما عجیب است که سازمان لیگ به جای حذف امتیازات تیم هایی که در مقابل 
این تیم قرار گرفته اند، کار راحتی  را انتخاب کرده  و بازی های باقیمانده را 3- صفر می زند!

کیان نیشــابور با 4پیروزی و 13باخــت، تفاضل 40- در رده نهم اســت. همیاری 
آذربایجان غربی هم با 3پیروزی، 2تساوی، 12باخت و تفاضل 21- در رده دهم جدول 
است. مشکالت این تیم ها هم بیشتر مالی است. ســهیال جعفری، سرمربی این تیم 
می گوید: »تیم ما خیلی دیر بسته شد. یک هفته به شــروع لیگ مانده بود که تیم را 
بستیم، نه فرصت داشــتیم از نظر بدنی بازیکنان را آماده کنیم و نه توانستیم بازی 

تدارکاتی داشته باشیم. از همه مهم تر اینکه نتوانستیم بازیکن خوب بگیریم چون 
همه بازیکنان مطرح قرارداد بسته بودند.« با این حال تیم نیشابور وضعیتش 

بهتر از شهرکردی ها است. هرچند جعفری می گوید حمایت ها در 
حد و اندازه تیم لیگ برتری نیست اما بازیکنان این تیم 

با باشــگاه قرارداد دارند و مبلغ قراردادشان 
قابل قبول است.
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    برنامه تفریحی آزادکاران ؛کشتی گیران دیروز به پارک ارم 
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به دنبال هوای نو برای هیئت ها 
برگزیدگان نخستین » مهرواره هوای نو« 24 اردیبهشت اعالم می شوند 

فهیمه پناه  آذر گزارش
روزنامه نگار

ندا زندیتجسمی
روزنامه نگار

اولین »مهرواره هوای نو« 24اردیبهشــت ماه 
در تاالر وحدت با معرفی برگزیدگان به کارش 

پایان می دهد.
مهرواره هوای نــو بزرگ ترین رویداد هیئت ها 
و تشکل های دینی کشــور است. متولیان این 
رویــداد معتقدند که هیئت هــای فرهنگی با 
ظرفیت هایی که دارند، می توانند یک ظرفیت 
بزرگ محسوب شــده و اتفاقات بزرگی را هم 

رقم بزنند.
مجید باباخانــی، رئیس ســازمان هیئت ها و 
تشکل های مذهبی و وحید ملتجی، دبیر این 
مهرواره در نشست خبری ای که دیروز در سالن 
زنده یاد طاهره صفــارزاده حوزه هنری برگزار 
شد، از اهمیت هیئت ها گفتند و اینکه تربیت 
نوجوانان و نسل ها برایشان مهم است و با حضور 
هیئت ها می توان دغدغه ها و حتی آسیب های 

اجتماعی را حل و فصل کرد.
باباخانی در این نشست عنوان کرد: »اگر هیئت 
واقعا هیئت باشــد و از ظرفیت خــود فاصله 
نگیرد و به یک جلسه سیاســی و اجتماعی یا 
رویدادمحور و حتی فضای کنســرتی تبدیل 
نشود می تواند اتفاقات مهمی همچون انقالب 
اســالمی را رقم بزند، همه می دانند مجموعه 
هیئت هــای مذهبی در شــکل گیری انقالب 
اسالمی نقش داشتند زیرا از تمام ظرفیت خود 
استفاده کردند و با حل کردن مشکالت مردم 
و اتصال بــا مرجعیت دینی در مســیر انقالب 
بازوی کمک  کننــده بودنــد.« وی همچنین 
افزود:»به نظرم اگر در هر منطقه هیئتی وجود 
داشــته باشــد اما در همان جا همچنان فقر و 
دغدغه ها و آسیب های اجتماعی پررنگ باشد، 
آن هیئت به وظیفه خود به درستی عمل نکرده 
است.« در ادامه این نشست، دبیر مهرواره هم 
از برگزاری نخستین دوره و بخش هایش گفت. 
وی با عنوان این مطلب که در برگزاری مهرواره 
به دنبال رقابت و کارهای کلیشــه ای نیستیم، 

به 2هدف اشاره کرد:»هدف اول این است که 
هیئت ها بتوانند افق نگاهشان را بلندتر کنند و 
دومین هدف تغییر نگاه مردم به هیئت هاست.«

وی در توضیــح بیشــتر گفت:»رســانه ملی 
تصویــری کــه از هیئت ها به عمومــی مردم 
می دهد غالبــا در زمان های عزاداری اســت؛ 
درصورتی که هیئت ها فقط در مناســبات کار 
نمی کنند و وظایف دیگری هم دارند. نگاه بر این 
است که هیئت ها به تمام تک تک افراد جامعه 
نگاه کنند، البته این نیاز به محتوای درست و 
نوع انتقال آن دارد اما اینکه امســال به هدف 
مهرواره رســیده ایم یا نه؟ باید گفت ما امسال 
فقط به دنبال طرح موضوعات هســتیم.« وی 
ادامه داد:»یکی از دغدغه های ما این است که 
چرا کل جامعه از فضای هیئت امکان استفاده 
را ندارنــد. هیئت باید یکــی از محل های حل 
دغدغه های مردم باشد.۳2رشته  در نخستین 
دوره مهرواره مطرح شــده است اما ما به دنبال 
رقابت منفی بین هیئت ها نیســتیم و هرنوع 
هیئتی با هر تعداد جمعیت مشــمول مهرواره 

خواهد بود. ۳رشته اصلی هم هیئت ها، کتاب 
هیئت و ستایشــگران اهل بیت هستند. تالش 
می کنیم این رشته ها گسترش پیدا کنند. جهاد 
تبیین، تربیت نوجوانان و تقویت مفهوم هیئت 
اجتماعی ازجمله اهداف مهم ماست؛ در واقع 
هیئت شکل گرفتنش براســاس دغدغه های 

اجتماعی بسیار امر مهمی است.«
ملتجی در ادامه صحبت هایش به استان هایی 
اشاره کرد که بیشترین مشــارکت را داشتند. 
به گفته دبیر نخستین دوره، بیش از 29هزار اثر 
دریافت شده که خوزستان، اردبیل و مازندران 

بیشترین آثار را داشته اند.
 وی در میان صحبت هایــش از برگزاری یک 
همایش ۳روزه در هتل الله هــم خبر داد که 
در آن همایــش دربــاره مســائل هیئت ها با 
حضور مدیران و سیاســتگذاران کشور بحث و 
گفت وگو می شــود. در این نشست تأکید شد 
که شکل گیری هیئت ها براساس دغدغه های 
اجتماعی باید باشد و همه مردم در این هیئت ها 
حضور داشته باشــند. دبیر مهرواره همچنین 

تأکید کرد که هیئت ها ریشه در سنت ما دارند 
اما باید به گونه ای رفتــار کرد که در عملکردها 
به روز باشــند و البته به ســمت شعارزدگی و 

کلیشه ای شدن پیش نروند.
در این نشســت همچنین به عملکرد هیئت ها 
اشــاره شــد و اینکه در داوری ها چگونه لحاظ 
می شــوند. دبیر جشــنواره در این باره توضیح 
داد:»همه هیئت هــای کوچک و بــزرگ نزد 
مهــرواره دارای یک جایگاه هســتند. مهرواره 
به دنبال قضاوت کمی مخاطبان شرکت کننده 
در هیئت ها نیســت؛ برای همین در مهرواره به 
هیئت های خانگی کوچک و هیئت های بزرگ به 
یک چشم نگاه می شود.« به گفته ملتجی، جوایز 
مهرواره هــوای نو در 2بخــش هیئت ها و افراد 
اهدا می شود. در همین راستا برای برگزیدگان 
هیئت ها در هر رشته ای 2۰ تا ۵۰ میلیون تومان   
درنظر گرفته شــده و همچنین برای هیئت ها 

وام هایی بــه مبلغ حدود ۱۰۰ 
 و 2۰۰میلیــون پیش بینــی

شده است. 

 خلبان ایرانی 
که پیشنهاد آمریکا را رد کرد

نگاهی به زندگی زنده یاد سرهنگ خلبان 
»علی اشرف  بهرامی پناه«

رسوالن انقالب باید به جوهر 
رمان  دست پیدا کنند

 بازخوانی مقاله ای 
از شهید »سیدمرتضی آوینی«

 خوشنویسی 
نیاز به تحول دارد

گفت وگو با عین الدین صادق زاده  
خوشنویس و استاد دانشگاه

افتتاح نمایشگاه 
کتاب تهران 

روز گذشته سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در محل مصلی افتتاح 
شد. به گزارش همشهری، 
درحالی که تــا ظهر دیروز 
قرار بود نمایشگاه با حضور 
رئیس جمهور افتتاح شود، 
اما این مراســم با حضور 
محمدمهدی اســماعیلی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شــد. سی وسومین 
نمایشــگاه کتاب تهران با 
حضور بیش از 2800ناشر در 
فضای حضــوری و مجازی 
پس از دو ســال تعطیلی 
به خاطــر همه گیری کرونا 
همزمان به صورت فیزیکی 
و مجازی برگزار می شــود. 
بیش از 1700ناشر به صورت 
حضوری در نمایشگاه غرفه 
دارند و آخریــن عناوین 
خود را عرضه و با مخاطبان 
ارتباط مستقیمی خواهند 
داشت. عالوه بر این، حدود 
1100ناشــر هم در سایت 
نمایشگاه به صورت مجازی 
حضور دارنــد و کتاب های 
خود را از این طریق عرضه 
عالقه مندان  می کننــد. 
از امروز ســاعت 10 تا 20 
می توانند به نمایشگاه کتاب 
مراجعه کنند. سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران از بیســت ویکم تا 
ســی ویکم اردیبهشــت  
ماه1401 در 2 بخش حضوری 
در مصالی امام خمینی)ره( و 
 ketab.ir مجازی در سامانه

برگزار می شود.

مدیر گالری مژده  در گفت وگو با همشهری:

هنر پساکرونا باید با پیش از آن متفاوت باشد

تعداد نمایشگاه های خوشنویسی در قیاس با نمایشگاه های 
نقاشی و مجسمه سازی نســبتا کمتر است و این هنر سهم 
کمتری از رویدادهای تجسمی را به خود اختصاص می دهد. 

با این حال، چندی پیش نمایشگاه خوشنویسی کالسیک 
»نقش خیــال« تعدادی از آثار اســتادان طراز اول 

خوشنویسی را گرد آورد و دوستداران خوشنویسی 
را به تماشا دعوت کرد. در صفحه24 امروز مفصل 
به هنر خوشنویســی پرداخته ایم. این گفت وگو 
با مــژده طباطبایی، مدیر گالری مــژده، بیانگر 
نقطه نظرات یک گالری دار باســابقه درباره هنر 

خوشنویســی و تکمیل کننده بحث های 
مطرح شده در آن صفحه است.

طباطبایــی دربــاره انگیــزه اش از 
برگزاری نمایشــگاه »نقش خیال« 

می گوید: »من متوجه شــدم که 
نسل جدید اصال خبر ندارد که 
ریشه نقاشیخط و خوشنویسی 
ما کجاست. من باور دارم که 
یکی از رسالت های گالری ها 
فرهنگســازی اســت؛ از این 

جهت تصمیــم بــه برگزاری 
یک نمایشــگاه خوشنویسی از 
آثار کالســیک گرفتم تا زمینه 

آشنایی نســل جدید با این آثار را 
فراهم کنم. متأســفانه بسیاری از 

بچه های نسل جدید با موضوع خوشنویسی بیگانه هستند 
و موضوع خوشنویســی دارد از ذهن و دیــده مردم خارج 
می شود. در حالی  که در ســالیان دور این خوشنویس ها و 
تذهیب کارها بودند که حافظ ادبیات و بســیاری از متون 
فارسی و اســالمی بوده اند و ما داریم به دلیل توجه به هنر 
معاصر آنها را فراموش می کنیم. اصال داریم موضوع کتابت، 
کتیبه نویسی و هنر تذهیب را فراموش می کنیم. استادان 
خوشنویسی سال ها برای رسیدن به نقطه واالیی که در 
آن قرار دارند مرارت کشیده اند، اما دارند فراموش 
می شوند و جایی برای معرفی و شناختن آثار 
این استادان وجود ندارد؛ خصوصا در دوره 
کرونا که اغلب فعالیت هــای هنری دچار 
رکود شدند. در نمایشگاهی که برگزار کردیم 
بازدیدکنندگان زیادی آمدند؛ شیفتگان 
و شاگردان اســتادان خوشنویس 
کــه گاه حتی از شهرســتان 
آمده بودنــد و البته مخاطبان 
غیرمتخصــص که آنهــا هم از 

دیدن این آثار لذت بردند.« 
برای اینکه خوشنویسی دوباره 
با جامعه ارتباط برقرار کند، چه 
باید کــرد؟ طباطبایی به این 
پرسش اینطور پاسخ می دهد: 
»اول از همه خود خوشنویس ها 
باید نگاه شان و چشم اندازی را که 
دارند معرفی می کنند   کمی تغییر 
بدهند. در همین خوشنویســی 
کالسیک با مرکب و دوات و کاغذ 
می شــود نوگرایی هایی داشت و 

حرف های تازه ای به مخاطب امروزی زد که از خوشنویسی 
دور افتاده اســت. تأکید می کنم منظورم رفتن به ســمت 
نقاشیخط نیست. من می گویم هنرمند باید حرف زمانه اش 
را بزند. در زمانه ای که فشــارهای زیــادی روی همه مردم 
دنیاست و در عصر پســاکرونا اتفاقات زیادی افتاده، آنچه 
امروز خلق می شود باید با آنچه ۵سال پیش خلق شده، فرق 
داشته باشــد. حاال این تغییر می تواند در انتخاب مضمون 
یا نوع کاغذ یا حس وحال هنرمند باشــد. هنرمند متاثر از 
زمان و شرایطی است که در آن زندگی می کند. رسانه ها و 
گالری ها می توانند به این تغییر کمک کنند. خوشنویسان 
کالسیک جزو مفاخر این سرزمین هستند و آثارشان باید در 
حراجی ها و حتی مجامع بین المللی به عنوان نمونه اعالی 
هنر ایرانی معرفی شود. البته ابتدا باید چارچوبی برای ارائه 
آثار با همفکری خود استادان ایجاد شود و بعد از آن مخاطب 

به دنبال خوشنویسی می آید.«
اگر برای انس بیشتر عموم جامعه با خوشنویسی تالش شود، 

آیا واقعا می شود امید داشت تعداد مخاطبان این هنر افزایش 
پیدا کند؟ طباطبایی می گوید: »در زمینه هنر اعتقادی به 
مخاطب عام ندارم. می شود چشم ها را آموزش داد، سلیقه ها 
را باال برد، فرهنگسازی کرد و مخاطب را آگاه کرد، ولی قرار 
نیســت هنر، مخاطب عام داشته باشــد. به هر حال طیف 
عالقه مندان به خوشنویسی کالسیک محدود است و نباید 
انتظار داشــت که همه به آن عالقه داشته باشند. حتی در 
نقاشی کالسیک هم گروه خاصی دنبال این هنر هستند. من 
در مورد همان مخاطب خاص می گویم که خیلی از این قشر 
هم آثار کالسیک را ندیده اند و از سیر آن بی خبرند. رسانه ها 
می توانند در جاانداختن خوشنویسی به عنوان بخشی از هنر 

معاصر ما کمک کنند.« 
رویکــرد گالری دارها به خوشنویســی چگونه اســت؟ آیا 
گالری ها تمایلی به برگزاری نمایشــگاه های خوشنویسی 
دارند؟ طباطبایی در این باره معتقد است: »گالری ها چندان 
تمایلی به خوشنویسی ندارند و اغلب از فضای خوشنویسی 
دورند، چون کار کردن با استادان و هنرمندان خوشنویسی 
شــیوه خاصی را می طلبد که همه از پــس آن برنمی آیند. 
مناســبات، ادبیات و نگاه خوشنویســان با نقاشان کامال 
متفاوت است. قدیم می گفتند استادان خوشنویس اول وضو 
می گیرند و بعد خط می نویسند؛ آنقدر که خوشنویسی برای 
آنها مقدس بود. به همین دلیل به راحتی نمی شــود سراغ 
خوشنویسان رفت و نمایشگاه گذاشت. دوم اینکه مخاطب 
خوشنویسی ویژه است و هر کســی به نمایشگاه نمی آید. 
سوم اینکه نمایشگاه های خوشنویسی فروش زیادی ندارند 
و برگزاری نمایشــگاه برای گالری دار هزینه دارد. به اضافه 
اینکه برخی از گالری ها رویکرد مشخصی دارند و به صورت 
تخصصی روی هنر معاصر کار می کنند کــه البته رویکرد 

درستی هم است.«

واشنگتن پست 
برنده پولیتزر شد

روزنامه واشــنگتن پست 
به دلیل پوشش خبری حادثه 
حمله به کنگــره آمریکا، 
برنده جایزه پولیتزر شد. به 
گزارش هالیــوود ریپورتر، 
روزنامه واشنگتن پست که 
ضمن بررسی حادثه حمله 
به کنگره در قالب یکسری 
گزارش هــای پیچیــده و 
تعاملی، به ابعــاد تازه ای 
درباره مشکالت و ضعف ها 
و نارســایی های سیاسی و 
امنیتی پیش، حین و پس از 
وقوع شورش 6ژانویه 2021، 
اشاره کرده، جایزه پولیتزر 
دربخش خبرنگاری در رشته 
خدمات عمومی را کســب 
کرد.  سایت گتی ایمج نیز 
به دلیل انتشار تصاویر فوری 
از شورش کنگره آمریکا یکی 
از جوایز رشته عکسبرداری 
خبری فــوری را از آن خود 
کرد. دیگر جایزه رشــته 
عکس برداری فوری خبری 
به مارکوس یام خبرنگار و 
عــکاس لس آنجلس تایمز 
به دلیــل تصاویــر فوری  
ارسالی اش از زمان سقوط 
کابــل به دســت طالبان 

اختصاص یافت.  

مستندی درباره 
بوریس بکر 

مســتندی از بوریس بکر 
تنیس باز افســانه ای و مرد 
اسبق شــماره یک تنیس 
آلمان وجهــان به زودی به 
نمایش در خواهــد آمد. 
به گــزارش ورایتی، آلکس 
گیبنی که به دلیل ساخت 
فیلم »تاکســی به ســوی 
تاریکی« جایزه اسکار را نیز 
در کارنامه خود دارد و جان 
فیلم  تهیه کننده  باتسک، 
»یک روز در سپتامبر«، از 
ســال 2019تا اواخر آوریل 
2022و چنــدی پیــش از 
صدور حکــم دادگاه علیه 
وی به بوریس بکر دسترسی 
داشتند و در حال جمع آوری 
تصاویری مستند از زندگی 
وی بوده انــد. بوریس بکر 
اخیرا بــه دو ســال و نیم 
حبس در زنــدان به دلیل 
پنهان کردن دارایی هایش 
پس از اعالم ورشکستگی، 
محکوم شده اســت.  این 
مستند قرار است در بازار 

فیلم کن عرضه شود.

نوگرایی در 
وسیع ترین شبکه 

فرهنگی کشور 
نوسازی خدمات عمومی فرهنگی کشور، نیاز بخش 
عمده ای از مخاطبان مراکز فرهنگی و هنری روزگار 
ماست. نگاه ایجابی در حوزه فرهنگ و توسعه محتوا 
در فضای مجازی، بومی سازی شبکه های اجتماعی، 
ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی، توسعه و 
تجلی نمادهای هویت اسالمی در ساختارها بخش 
مهمی از تحــوالت نوین خدمات فرهنگی اســت 
که در نهاد کتابخانه های عمومی کشــور در حال 
اجراست. فرهنگسازی و نه رهاسازی فرهنگی نیز 
از اولویت های مهمی اســت که متولیان فرهنگی 
در ر استای تحقق فرهنگسازی فرهنگ کتابخوانی 
و توســعه فرهنگ مطالعــه مدنظر قــرار داده اند. 
فرهنگسازی اصالح الگوی مطالعه مؤثر و کتابخوانی 
و ایجاد پیوست فرهنگی در برنامه های نهاد، منتج 
به حضور مؤثر نهاد کتابخانه عمومی کشور به عنوان 
یکی از مهم ترین شبکه های فعال فرهنگی مردمی و 
غیردولتی در فضای مجازی و حقیقی شــده است. 
دسترسی عامه مردم ایران اسالمی به فعالیت های 
فرهنگی و خدمات متنوع اجتماعی، آموزشــی و 
فرهنگی در دوران جدید مدیریت نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور از سیاست های در حال برنامه ریزی و 
اجراســت. فرهنگ، ارتباطات و فناوری های جدید 
۳ضلع مهمی هســتند که الزمــه ورود به جامعه 
اطالع رسانی جهانی تلقی می شوند. حمایت از ایجاد 
و راه اندازی خدمات رســانه های چندگانه و توسعه 
فناوری های اطالعاتی در بستر رسانه های سمعی 
و بصری عمومی و رسانه های نوظهور و شبکه های 
اجتماعی، از ضروریات ورود به جامعه نوین جهانی 
در حوزه ارتباطات محسوب می شود و بدیهی است 
که دارا بودن چشم انداز و برنامه بلندمدت و پرهیز از 
حرکت پراکنده در عرصه فرهنــگ و توجه ویژه به 
اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به عنوان سند 
باالدستی می تواند در تســریع و پیشرفت خدمات 
فرهنگی به مردم فرهنگ دوست ایران اسالمی نقش 

مهمی داشته باشد.
خدمات نهاد کتابخانه های عمومی کشور همانطور 
که از نامش پیداســت، متناســب با آحــاد عموم 
مردم کشور طراحی می شــود و وظایف تخصصی 
و مشــکالت بازرگانی و تجاری حوزه نشر و تولید 
کتاب و حوزه کتابخوانی بر عهده سازمان هایی چون 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســت. با این حال با توجه به نیاز 
پژوهشگران، بخش های وی آی پی و اتاق های  مطالعه 
خصوصی برای نخستین بار در کتابخانه های مرکزی 

سراسر کشور طراحی و جانمایی شده است. 
رویکرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای تبدیل 
کتابخانه ها به باشــگاه های چندمنظوره فرهنگی 
و اجتماعی با محوریت کتاب در چند ســال اخیر 
موجبات رونق بیشــتر کتابخانه ها را فراهم کرده 
اســت. ارائه بیش از ۵۰خدمــت در کتابخانه های 
مرکزی و بازتعریف کارکرد کتابخانه ها از پایگاه های 
صرف امانت کتاب بــه فضایی فرهنگی و اجتماعی 
ازجمله دالیل روشــن تأثیر این اقدامات در تعریف 
کارکردهای جدید اســت که در جهت حمایت از 
حقوق مردم، نقش فعالی را در فرهنگ کتابخوانی ایفا 
می کند. توسعه، گسترش و توزیع تجهیزات اینترنتی 
و چندرســانه ای در میــان کتابخانه های عمومی 
کشــور، تطبیق فناوری های اطالعاتی با فرهنگ، 
توزیع عادالنه فرهنگ میان مناطق مختلف کشور و 
گسترش دسترسی عموم به دانش و فرهنگ ازجمله 
خدمات عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 

فضای فناوری های نوین و عصر حاضر است. 
راه اندازی و توســعه مراکز چندرسانه ای فرهنگی، 
اجتماعی و آموزشــی تحــت وب در میان مناطق 
مختلف کشور و در گستره سراسری از فعالیت های 
شاخص توسعه یافتگی نهاد در حوزه ارتباطات است.

نهاد کتابخانه های عمومی کشــور عالوه بر ترویج 
فرهنگ کتابخوانی، در حال توسعه سیاست همکاری 
ملی و بین المللی با هدف ترویج و تشــویق تنوع و 
تکثرگرایی فرهنگی است. جهت نیل به یک چنین 
هدفی میان ناشــران، مولفان، استادان دانشگاهی 
و پیشکســوتان علــم کتابداری و اطالع رســانی، 
برنامه های حمایتــی متعدد و متنوعــی در قالب 
نشست های تخصصی و اندیشه ورزی و همایش های 
ملی و فراملی صورت گرفته اســت. ترویج فرهنگ 
کتابخوانی از جمله سیاست های اجرایی نهاد بوده 
و مسئولیت سنگین آن همچنان برعهده این شبکه 
مهم فرهنگی است. کتابخانه های عمومی کشور در 
یک نگرش کلی از نظر کمی و کیفی با استاندارد های 
بین المللی مطابقت دارند و این نهاد مهم فرهنگی در 
دوره جدید مدیریت خود و در عصر ارتباطات، اصل 
را بر شفافیت گذاشته و حق دسترسی به اطالعات 
را برای مخاطبان خود مفروض دانســته است؛ به 
همین جهت تمام اسناد، آیین نامه ها، استانداردها، 
تعاریف، دســتورالعمل ها و گزارش های عملکردها 
و... در پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور )IRANPL.IR( در دسترس قرار داده شده 
اســت و لذا نهاد کتابخانه های عمومی کشــور که 
متولی مدیریت بیــش از ۳6۰۰کتابخانه عمومی 
است از حوزه وسیعی از نیروی انسانی و شبکه مهمی 
از مخاطبان عالقه مند به فرهنــگ برخوردار بوده 
و فعالیت هایی نظیر ترویج زبان فارســی، مبادالت 
آموزشی و دانشگاهی، همکاری های فنی و علمی، 

مبادالت محصوالت فرهنگی را در بر می گیرد. 
تدبیر مدیریتی در تدارک دسترســی آسان عامه 
مردم به اطالعات و پایگاه های اطالعاتی و ارائه این 
قبیل اطالعات از طریق فناوری اطالعاتی در بخش 
عظیمی از کتابخانه های عمومی کشــور همچنین 
درصدد فراهم آوردن دسترسی آسان عامه مردم و 
نسل های آینده به تعداد زیادی از کتب، بایگانی ها، 
آثار فاخر فرهنگی در حوزه کتب خطی و سنگی است 
که این دانش از آن مشتق شده و می تواند به عنوان 
مدرک و ســند تنوع فرهنگی نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور در جدول فرهنگی نظام جمهوری 

اسالمی ایران و جبهه فرهنگی قلمداد شود.

کتاب
مهدی توکلیان

مدیرکل روابط  عمومی و امور بین الملل 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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خلبانان ایرانی بودند که برای آموزش آیفا می رفتند 
و با خلبانان کشورهای دیگر در یک کالس بودند. 
وقتی همه دوره های حرفه ای خلبانی را در آمریکا 
با نمره بسیار باال از اســتادان سختگیر کسب کرد، 
نیروی هوایی آمریکا ماندن این دانشجوی خلبانی را 
از نیروی هوایی ایران درخواست کرد. اما بهرامی پناه، 
قید امتیازات ویژه را زد و خدمت در نیروی هوایی 

ایران را به ماندن در آمریکا ترجیح داد.

بازگشت از آمریکا به دزفول
بهرامی پناه در فروردین ۱۳۵۷ به ایران برگشت. 
در ســال ۱۳۶۰، درحالی که چند ماهی از تجاوز 
وحشــیانه رژیم بعثی عراق به خاک کشــورمان 

می گذشــت، به دزفول رفت و تا ســال ۱۳۶۶ در 
دزفول خدمت کرد. او همچون دیگر خلبانان با پرواز 
در آسمان دشمن، لرزه بر اندام دشمن انداخت که  
رؤیای تسخیر چند روزه ایران را در سر می پروراند. 
این خلبان جزو نخســتین گروهی بود که پرواز 
آموزشــی عملیاتی خود را حین جنگ انجام داد. 
بهرامی پناه با حضور در پایگاه هوایی دزفول، همراه 
با سایر تیزپروازان نیروی هوایی ارتش، در مقابل 
جنگنده های عراق و در حملــه به نیروهای پیاده 
و تأسیسات عراق، حماسه ها آفرید و تنها خلبان 
ایرانی اســت که فرمانده نیروی هوایی عراق با نام 
»گرگ آســمان« از او یاد کرده است. بهرامی پناه 
دراین باره خاطره ای را نقل کرده اســت؛ »اولین 
پرواز برون مرزی من یک پرواز ۲ فروندی، همراه 
جناب سروان »شیرافکن همتی« )امیر بازنشسته 
فعلی( بود. معمــوال در پروازهای جنگی دو هدف 

خلبان ایرانی که پیشنهاد آمریکا را رد کرد
نگاهی به زندگی زنده یاد سرهنگ خلبان »علی اشرف  بهرامی پناه« که به »گرگ آسمان« شهرت داشت
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مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه
روایــت خاطــرات طنــز از دوران 
دفاع مقــدس بــرای نوجوانــان از 
نوآوری هــای نویســندگان حوزه 
دفاع مقدس برای معرفی گوشه هایی 
از زندگی ایثارگرانی است که با وجود 
جانبازی همچنــان روحیه خود را 
حفــظ کرده اند. محمــد دهریزی 
و اســماعیل اهلل دادی در کتــاب 
»مهمان هایی بــا کفش های لنگه 

به لنگه«، داســتان های کوتاه طنزآمیز را از زبان شخصیت های 
نوجوان و با حال و هوای جنگ و دفاع مقدس روایت کرده اند. این 
کتاب مجموعه ای از ۳۰داستان کوتاه برای نوجوانان است و نگاهی 
اجتماعی به زندگی جانبازان دارد. نوجوانانی که به داستان های 
کوتاه طنز عالقه مند هســتند می توانند با خواندن این کتاب از 
داســتان های طنز لذت ببرند. کتاب مهمان هایی با کفش های 
لنگه به لنگه از انتشارات سوره مهر در ۷۲صفحه چاپ شده است. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »باران کم کم شروع شده بود. 
تاکسی گیر نمی آمد. عمورضا، چترش را آورد باالی سر من و گفت: 

»می خوای پیاده بریم«؟
گفتم: »توی این بارون خیس می شیم«.

عمو گفت: »پس مجبوریم که دربست بگیریم«.
عمورضا رفت جلوتر و درحالی که برای تاکســی ها دســت بلند 

می کرد، داد زد: »دربست، ده تومان«.
راننده ها هیچ توجهی به من و عمورضا نکردند.

توی همین موقع، یک نفر از پشت سر من داد زد: »آقارضا، دربست، 
مجانی«.

برگشتم، پشت ســرم را نگاه کردم. توی آن شلوغی ها، کسی را 
ندیدم. آن صدا را دوباره شنیدم. دویدم طرف عمو رضا، دستش 
را گرفتم و گفتم: »عمو، یک نفر دارد صدایت می کند و می گوید 

دربست، مجانی«.
عموگفت: »کی«؟

گفتم: »نمی دونم؛ توی پیاده رو است«.
با هم رفتیم توی پیاده رو. مردی خیس و خمیر روی ویلچر نشسته 
بود و به من و عمو می خندید. عمو تا او را دید، چترش را داد دست 
من و دوید طرفش. افتادند بغل هم و شــروع کردند به بوسیدن 
یکدیگر. چند دقیقه که گذشــت، رفتم جلو و گفتم: »عمورضا، 

کی می ریم خونه«؟
عمورضا گفت: »من حاال حاالها با این هم سنگرم کار دارم. تو برو 

خونه. من بعدا می آم«.
دوست عمورضا که تا آن موقع با من حرف نزده بود، به ویلچرش 

اشاره کرد و گفت: »بپرید باال. خودم دربست می برمتون«.

 اولین موزه دفاع مقدس در کرمان
موزه های دفاع مقدس با یاد  و خاطره شهدای دفاع مقدس و 
انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جوان در برخی شهرهای 
کشور ساخته شــده اند. کرمان، نخستین شهری است که با 
تدبیر و پیگیری سردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی 
دارای موزه دفاع مقدس شد. نخستین باغ موزه دفاع مقدس 
در ایران یادآور رشادت های لشکر 4۱ثاراهلل کرمان در جنگ 
تحمیلی است. تاریخ ساخت موزه به سال۱۳۷۷برمی گردد. 
این موزه در زمینی به مســاحت تقریبی 4هکتار و زیربنای 
۲هزار و ۵۵۰متر و با نظارت سردار سلیمانی در طراحی و در 
شهر کرمان ساخته شد. سرهنگ محمدرضا مغفوری، مسئول 
موزه دفاع مقدس کرمان خاطره ای از ســردار سلیمانی نقل 
کرده و گفته است: »سردار وقتی به کرمان می آمدند، به بازدید 
موزه دفاع مقدس کرمان هم سری می زدند. به یاد دارم یکی از 
دوستان به شهید حاج قاسم گفت: سردار فکری برای ارتقای 
بهتر موزه در زمینه هزینه ها و... بکنید؟ ایشان در جواب گفت: 
شما غصه نخورید موزه دفاع مقدس مثل فرزند من است؛ یعنی 
مثل بچه های خودم موزه را دوست دارم.« موزه دفاع مقدس 
کرمان یکی از مراکز دیدنی این شهر است که در بخش های 
متنوع ساخته شده است. این موزه در ۳طبقه ساخته و طراحی 
شده  است. گلزار 8شهید گمنام )همراه با تندیس و بخشی از 
وصایای آنها روی سنگ حک شده( در ورودی موزه قرار دارد. 
ساختمان موزه، گنبدی الله ای با چهار گلبرگ باز شده، دارد 
و در ساخت آن از بادگیرهای قدیم شهرهای کویری و معماری 
سنتی کرمان در کنار معماری مدرن الهام گرفته شده است. 
گنبد دارای 8پله نیز تداعی کننده سال های دفاع مقدس است. 
تاالرهای شقایق، آزادی، شهدا، پیروزی، نور، بصیرت و عبرت 
از بخش های مختلف موزه هســتند. در تاالر آزادی، ماکت 
عملیات و الفجر8، یکی از بزرگ ترین عملیات های دفاع مقدس 
توســط نور، حرکت و فیلم، 4روز اول عملیات والفجر 8را به 
نمایش گذاشته اســت. موزه دفاع مقدس کرمان در خیابان 

شهید عباسپور، جنب مصالی کرمان قرار دارد.

پایان فراق مادر شهید
چشــمان مادر شهید 
آران و بیــدگل پس از 
۳4 سال فراق به آرامگاه 
فرزند شهیدش در شهر 
لیکک، مرکز شهرستان 
اســتان  در  بهمئــی 
کهگیلویــه و بویراحمد 
روشن شد. پیکر شهید 
حســین نــوروزی که 

۷ســال پیش به عنوان شهید گمنام در بوســتان این شهر 
به خاک سپرده شــده بود با آزمایش دی ان ای هفته پیش 
شناسایی شد. شهید نوروزی در سال ۱۳4۹ در »ابوزیدآباد« 
از توابع شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان متولد شده 
و در سال ۱۳۶۷ در عملیات تک دشمن در منطقه عملیاتی 
فاو به شهادت رسید که تاکنون پیکر وی شناسایی نشده بود.

شب واقعه
یکی از ضعف های بزرگ 
سینمای ایران در ۲دهه 
اخیــر، نادیده گرفتــن 
قهرمانان بوده است. جز 
نمونه های بسیار اندک 
که بــه نمایــش چنین 
الگوهایــی پرداخته  اند، 
کمتــر فیلــم ایرانی را 
می توان یافت که اساسا 
قهرمان محور باشد! این 
درحالی اســت که ایران 

منبع غنی از اسطوره های مذهبی و ملی در تاریخ و به ویژه در 
8 سال دفاع مقدس است. یکی از آنها شهید دریاقلی سورانی 
است که آبادان را از سقوط نجات می دهد. داستان زندگی او 
در فیلم »شب واقعه« به کارگردانی شهرام اسدی به نمایش 

درآمده است. 
این فیلم روایت مردی خوش گذران و بلوف زن است که در 
حاشیه شهر آبادان کار می کند. با آغاز جنگ، خانواده خود 
را به جایی امن می برد و به اوراق فروشی خود برمی گردد اما 
شبی متوجه می شــود که عراقی ها تصمیم دارند به آبادان 
حمله کنند. او مسافت زیادی را پیاده و با سرعت می دود تا به 
مقر سربازان ایرانی برسد و خبر را برساند اما کسی حرف او را 
با توجه به سابقه بلوف زنی اش، باور نمی کند. عاقبت یکی از 
فرماندهان به او اعتماد می کند و سربازان ایرانی با پاتک زدن 
به عراقی ها نمی گذارند آبادان را به تصرف درآورند. انتخاب 
به جای حمید فرخ نژاد که خــودش آبادانی و با زیروبم های 
فرهنگی منطقه جنوب آشناســت، به این امر کمک کرده 
است. او برای بازی در این فیلم، نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر شد.

پذیرش مجروحیت شیمیایی 
جانبازان مدافع حرم 

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در گفت وگو با تسنیم گفت: قطعا مجروحیت افرادی که آثار 
شیمیایی دارند را می پذیریم و تا االن هم جانبازی شیمیایی 

آنها را پذیرفته ایم.
محمود پاکدل، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران با اعالم این خبر افــزود: اقدامات ما درباره 
مدافعان حرم به روز است. در مدافعان حرم ما پرونده  معطل 

احراز جانبازی نداریم. 
حتی در ۲مرحله برای احراز جانبازی این عزیزان، تیم ما 
به سوریه هم اعزام شــده و کمیسیون در همانجا تشکیل 
شده است. تنها 44پرونده جدید از جانبازان مدافع حرم 
به بنیاد شــهید آمده که هنوز برای آن رأی صادر نشــده 
اســت. وی با تکذیب ادعاهایی مبنی بر تأیید نشدن بحث 
شــیمیایی مدافعان حرم گفت: پزشــکان متخصص ما 
به اتفاق بچه های ســتاد به ســوریه رفتند و مناطقی که 
شیمیایی شده بود را از نزدیک دیدند. ما قطعا مجروحیت 
افرادی که آثار شیمیایی دارند را می پذیریم و تا االن هم 
جانبازی شــیمیایی آنها را پذیرفته ایم. پاکدل به برنامه 
بنیاد شهید برای تســریع در روند تعیین و تکلیف احراز 
جانبازی اشاره کرد و گفت: بعضی از پرونده ها مشکالتی 
داشــته که بعضا در فرایند احراز جانبازی تا یک سال هم 
کار آن به طول انجامیده اســت اما ما به دوستانی که در 
بنیاد استان ها هستند، آموزش داده ایم تا به جای انتقال 
پرونده ها به کمیســیون مرکزی، همکاران به اســتان ها 
بروند و ابهامات در همان جا برطرف شــده و احراز هویت 
تأیید شود. به امید خدا تا آخر سال روال را کوتاه خواهیم 
کرد و روند بررسی کمیسیون ها را به ۳ ماه خواهیم رساند.
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خـبر

کتاب شعر دفاع مقدس
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ایران در برابر تهاجم نظامی عراق همواره به 
رعایت اصول انسانی و اسالمی معتقد و پایبند 
بود و از هر شیوه و ابزار جنگی جهت پیشبرد 
اهداف خود استفاده نکرد. ایران نه تنها از بمباران مناطق غیرنظامی و توسل به سالح شیمیایی اجتناب 
می کرد، بلکه در برابر حمالت هوایی به شهرها، زنان و کودکان بی گناه ایرانی، فقط در میدان های نبرد و 
نظامی تالفی می کرد. از این رو 8سال دفاع مقدس عرصه بروز و ظهور استعدادهایی چون سرهنگ خلبان 
علی اشرف  بهرامی پناه است. کسی که خواب از چشمان فرماندهان و نیروهای رژیم بعثی ربوده بود و به 
همین دلیل فرمانده وقت نیروی هوایی آن رژیم، با نام »گرگ آسمان« از او یاد می کرد. او گرچه چندی سال 

پیش از کنار ما پرکشید اما مرور زندگی اش خالی از لطف نیست.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

بهرامی پناه در سال ۱۳۳۳ در کرمانشاه متولد شده 
اســت. پدرش فردی نظامی بود و از همان دوران 
کودکی با شرایط زندگی نظامی گری آشنا شد و شغل 
خود را با آگاهی کامل انتخاب کرد. خودش می گفت 
پدرم با نظامی شدن من مخالف بود ولی من گفتم 
که می خواهم یک نظامی، آن هم یک خلبان شوم و 
در آسمان کشورم به پرواز درآیم. او سال ۱۳۵۵ به 
آمریکا اعزام شد. در آنجا پس از طی مختصر دوره 
آموزش و موفقیت در امتحانات، خوش درخشید. او 
همراه ۵نفر دیگر از خلبانان ایرانی به نام های خلبان 
خسرو ادیبی)از آزادگان دوران دفاع مقدس(، خلبان 
محمود خرم دل، شــهید وثوق محمدی، شــهید 
ابراهیم شــریفی و احمد میقانی نخستین گروه از 

درنظر گرفته می شــود که در آن مأموریت، چون 
هدف اول ما مشــخص نبود، به سمت هدف دوم 
رفتیم که چند تانکر ســوخت بود و آنها را منهدم 
کردیم. اما در موقع برگشــت متوجه شــدیم که 
یکی از بمب ها شــلیک نشــده و یک هواپیمای 
عراقی نیز در باالی سرمان قرار گرفته و به سمت 
ما تیراندازی می کند. در یک لحظه من ســرعت 
هواپیما را به حداقل رساندم و هواپیمای عراقی از 
ما جلو افتاد و وقتی می خواست دور بزند،  به زمین 
خورد و منفجر شد. من هم چون با وجود بمب زیر 
هواپیما نمی توانســتم در پایگاه بنشینم، بمب ها 
را در رودخانه رها کردم و این نخســتین خاطره 
برون مرزی من بود.« بهرامی پناه، عالوه بر پروازهای 
برون مرزی، به عنوان استاد پرواز نقش مهمی در 
آموزش به خلبانان جوان و استفاده از هواپیماهای 

خریداری شده از کشور چین را برعهده داشت.

معرفی چند جنگنده  عملیاتی که هنوز در حال خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند

امنیت در سایه هواگردها

               هواپیمای جنگنده F-4 که به »فانتوم )به 
معنای شبح(« معروف است، یک 
جنگنده و بمب افکن ۲سرنشینه و 
۲موتوره مافوق صوت و دوربرد است که 
توانایی عملیات در تمام شرایط آب و هوایی 
را دارد. این جنگنده آمریکایی که آن را شرکت 
»مک دانل داگالس« می سازد، از ســال ۱۳4۷در نیروی 
هوایی به خدمت گرفته شد. درباره فانتوم گفته می شود که 

این جنگنده ستون فقرات نیروی هوایی ماست.

F-5 یــک هواپیمای جنگنده ســبک 
مافوق صوت است که سال ها پیش آن را یک شرکت آمریکایی به نام 
»نورثروپ« تولید می کرد. این مدل هواپیمای سبک و ارزان، نخستین 
پرواز خود را در سال۱۹۵۹میالدی انجام داد و از سال۱۳4۳در نیروی 
هوایی ارتش ایران به خدمت گرفته شد. اف۵ که مدل های مختلفی 
داشــت و با لقب هایی ازجمله فریدوم فایتر )جنگجــوی آزادی( و 
تایگر شناخته می شد، پایه ای برای ساخت هواپیماهای بومی یعنی 

آذرخش، صاعقه، سیمرغ و کوثر شد.

F-14تامکت که یکی از 
پیشرفته ترین، پیچیده ترین و گران قیمت ترین 
جنگنده های تاریخ هوانوردی جهان اســت، توسط 
شرکت »گرومن« آمریکا ساخته شده و نخستین پروازش 
را در ســال۱۹۷۰انجام داده اســت. اف۱4فقط در نیروی 
دریایی آمریکا و نیروی هوایــی ارتش ایران تجربه خدمت دارد 

و هم اکنون فقط نهاجا به کار گیرنده این جنگنده در جهان است.

»چنگدو جی– ۷« با نام 
صادراتی F-7، یک جنگنده شــکاری بمب افکن ســاخت شرکت 
»چنگدو« چین با لقب »ایرگارد« اســت که براســاس جنگنده 
»میگ ۲۱« ســاخته شده است. سری نخســت این هواپیماها در 
ســال۱۹۶4میالدی ساخته شــد و نیروی هوایی ارتش ایران بعد 
از جنگ 8ســاله اش با عراق، تعدادی از آنها را به خدمت گرفت تا 

جایگزین جنگنده های از دست رفته خود کند.

هواپیمای جت جنگنده و بمب افکــن »صاعقه« نیز یک جنگنده 
دیگر ایرانی است که شرکت صنایع هواپیماسازی ایران آن را ساخته 
اســت. صاعقه که درواقع توسعه یافته آذرخش اســت، در ابتدای 
دهه۱۳8۰پرواز آزمایشی خود را انجام داد و به همین دلیل در ابتدا 
با نام صاعقه - 8۰ معرفی شد. این جنگنده از سال۱۳۹۳در ایران به 

تولید انبوه رسید و در نیروی هوایی ارتش در حال خدمت است.

در دهه۱۹۷۰میالدی، شرکت   
»میکویان« شوروی سابق هواپیمای جنگنده ای با 

عنوان میگ ۲۹طراحی کرد که لقب آن »فالکروم« است. این هواپیما 
که با وظیفه اصلی دفاع هوایی یا رهگیری ساخته شده و بعدها توانایی 
عملیات هوا به سطح هم به آن اضافه شد، نخستین پروازش را در سال 
۱۹۷۷انجام داد. میگ۲۹از بهترین محصوالت صادراتی برای شوروی 

در زمان خود و برای روسیه هم اکنون است.

بعد از هواگردهــای جنگنده آذرخش و صاعقــه، نوبت به جنگنده 
»کوثر« رسید. این جنگنده که توسعه یافته ۲جنگنده دیگر شرکت 
صنایع هواپیماسازی ایران است، ویژگی های منحصر به فردی دارد 
که داشتن رادار بسیار قوی، داشتن۷جایگاه نگهداری مهمات، حمل 
۱۲بمب ۲۵۰کیلویی، حمل 4موشک هوا به هوا و مداومت پروازی 

دو ساعته ازجمله آنهاست.

ســوخو۲4 یــک 
بمب افکــن ضربتی 
نســل ســوم مافوق صوت، ۲کابینه، بال متغیر و ۲موتوره ساخت 
شرکت »سوخو« شوروی است که با لقب »فنسر«، نخستین پرواز 
خود را در سال ۱۹۷۰انجام داد و از سال ۱۹۷4وارد ارتش شوروی 
شد. این بمب افکن ضربتی با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و فواصل 
دور هم اکنون در ارتش های روســیه، اوکراین، قزاقستان، الجزایر، 

سودان، سوریه و ایران در حال خدمت است.

میراژ اف۱، هواگرد جنگنده ســاخت شرکت فرانسوی »داسو« 
است که از اوایل دهه۱۹۷۰در ارتش فرانسه و چندین کشور دیگر 
دنیا به کار گرفته شد. این هواپیما در قالب ۱4۰فروند هواپیمای 
شکاری و غیرشــکاری عراقی که در جنگ اول خلیج فارس در 
سال۱۹۹۱به ایران پناهنده شــدند، به ایران آمد و ارتش ایران 
بدون هیچ تجربه ای از به کارگیری این جنگنده و بدون پشتیبانی 
سازنده اش توانست این هواپیما را عملیاتی کند. نخستین پرواز 

میراژ اف۱در ایران با مرحوم »بهروز نقدی بیک« بود.

و اما بشــنوید از جنگنده »آذرخش« که توســط شــرکت صنایع 
هواپیماســازی ایران تولید شــده اســت. این جنگنده که به روش 
مهندسی معکوس روی جنگنده اف۵ساخته شده، به نوعی ارتقایافته 
این جنگنده است. آذرخش که مجهز به سامانه هشداردهنده راداری 
است، سال ۱۹۹۷میالدی معرفی شد و از آن زمان تا به امروز در نیروی 

هوایی ارتش ایران در حال خدمت است.

اف5
میگ 29

اف4 فانتوم

میراژ اف1

کوثر آذرخش

اف 14تامکت
سوخو24

اف7

عقه صا

به گواه تاریخ و آنچه بر سر این سرزمین آمده، باید گفت اگر قدرتمند نباشیم و روی اهداف خود استوار 
نایستیم، دیگرانی هستند که ما را از پای درخواهندآورد. البته تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که 

ایران اهل تجاوز به کشور دیگری نیست، با وجود این، ملت ایران با همه خوبی ها و 
مسالمت خواهی هایش اما باید خود را در برابر قدرت هایی که همواره به این کشور، منابع آن و جایگاه جغرافیایی اش 

چشم طمع دارند، تقویت کرده و آماده نگه دارد. این آمادگی، آمادگی برای جنگ نیست بلکه آمادگی 
برای ایجاد و حفظ صلح پایدار اســت. با ما 
همراه باشید تا با چند جنگنده  عملیاتی که 
در حال خدمت در ارتش جمهوری اسالمی 

شوید.ایران اســت آشنا 

بیشترین ساعت پرواز
خلبان علی اشرف بهرامی پناه، ازجمله خلبانان دارنده بیشترین میزان ساعت پرواز 
عملیات جنگی در دوران 8سال دفاع مقدس و یکی از دارندگان با ارزش ترین عنوان 
خلبانی و رزم خلبانی در تاریخ نیروی هوایی ایران اســت. او پس از ۳۱ سال خدمت 

صادقانه به کشور، به درجه بازنشستگی مفتخر شد و در سال ۱۳95درگذشت.

مکث

آزاده سلطانيگزارش
روزنامه نگار

خواب ارغوانی
اگــر بــه خوانــدن 
کتاب های شــعر با 
مضمون دفاع مقدس 
عالقه دارید پیشنهاد 
می کنیــم خواندن 
»خــواب  کتــاب 
ارغوانــی« نوشــته 
ســید علی موسوی 
از  را  گرمــارودی 

دست ندهید. 
شعرهای این مجموعه شــامل ۳بخش است: 
بخش اول  گزیده ای اســت از شــعرهای پیش 
از انقالب که در ایام مبــارزه با رژیم )چه پیش 
از زندان ساواک و چه در زندان و چه در دوران 
شکل گیری انقالب( سروده شــده اند. اغلب از 
تاریخ ســرایش پی به زمان آنهــا می توان برد. 
بخش دیگر شــعرها مربوط به شهدای دوران 
شکل گیری انقالب و شــهدای بعد از انقالب، 

شهدای دفاع مقدس و شهدای محراب است. 
بخش آخر نیز شعرهایی است که به خود جنگ 
و دفاع مقدس مستقیم تر پرداخته اند. باغ رنگ، 
تیرنــگ پر طالیی، گلبیشــه های نور، دشــت 
شهیدان، صدای کبک دری، خرمشهر، شهیدان 
الله باغ بهشــتند، جانباز، خواب ارغوانی و... از 
شعرهای این کتاب است. کتاب خواب ارغوانی 
توسط انتشارات سوره مهر در سال۱۳۹۲ چاپ 

شده است.
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رسوالن انقالب باید به »جوهر« رمان
 دست پیدا کنند

بازخوانی مقاله ای از شهید »سیدمرتضی آوینی« در باب نسبت »رمان« و »انقالب اسالمی«

 نگاهی به اثر درخشان
  »مردی که می خندد« اثر ویکتور هوگو

مننمادمردمام
 ،)Victor Hugo, 1802-85( ویکتور هوگو
شــاعر و درام نویس و داســتان نویس 
فرانسوی است. پدرش از ژنرال های زمان 
ناپلئون بود. در کودکــی او را به ایتالیا 
و اســپانیا بردند و هنوز چندان سنی از 
او نگذشته بود که نخســتین کتاب شعر خود را منتشر کرد 
و مصمم شد که »یا شاتوبریان باشــد یا هیچ«. مقدمه درام 
کرامــول )۱۸۲۷( وی را در صــف مقــدم رمانتیک ها قرار 
داد؛ بزرگ تریــن نماینده این مکتب باقی ماند و بســیاری 
او را بزرگ ترین شــاعر زمان خود می دانســتند. آثار عمده 
شعری او اینهاست: شــرقیات، برگ های پاییز، سرودهای 
ســپیده دم، نداهای درونــی، پرتوها و ســایه ها، کیفرها، 
تأمالت، و افســانه قرون. انتشــار تراژدی ارنانی او آشوبی 
میان طرفداران کالسیسیسم و رمانتیسم برپا کرد. این درام 
مبنای اوپــرای ارنانی وردی بود. از جمله نمایشــنامه های 
دیگر هوگو اینهاســت: ماریون دلورم )۱۸۳۱(؛ روی بالس؛ 
و بورگراوها)۱۸۴۳(، که عدم موفقیت آن نشانه پایان یافتن 
دوره درام رمانتیک بود. مرگ غم انگیز دختر هوگو و شوهرش 
در همین سال مایه سرودن یک رشــته از اشعار مربوط به 
دوران کودکی برای هوگو شد که هنر پدربزرگ بودن)۱۸۷۷( 

مجموعه ای از آن رشته است.
بزرگ تریــن داســتان های هوگــو عبــارت اســت از 
گوژپشت نوتردام)۱۸۳۱(، بینوایان، کارگران دریا) ۱۸۶۶(، و 
نودوسه)۱۸۷۴(. ویکتور هوگو کار سیاسی خود را با طرفداری 
از دوک رایشتات، پسر ناپلئون، آغاز کرد سپس از هواخواهان 
پسر لوئی فیلیپ و زمان کوتاهی لوئی بوناپارت شد اما چون 
پس از آن به مخالفت با ناپلئون سوم برخاست، او را نخست به 
بلژیک و سپس به جزیره جرزی و بعد از آن به جزیره گرنزی 
تبعید کردند که تا  ســال۱۸۷۰ در آن اقامت گزید و چون 
مورد عفو قرار گرفت این بخشایش را نپذیرفت. در سال۱۸۷۰ 
پیروزمندانه به پاریس بازگشت و به نمایندگی مجمع ملی و 
سنا برگزیده شد. در سال های آخر عمر مورد احترام و ستایش 
عمومی بود و او را پس از مرگ در پانتئون به خاک سپردند. 
نقادان در عظمت نســبی او با یکدیگر اختالف کلمه دارند 
ولی باید گفت که وی برجسته ترین چهره در ادبیات قرن۱۹ 

میالدی فرانسه بوده است.
رمان »مردی که می خندد« روایت زندگی بســیار غم انگیز 
کودکی به نام »جوئین پلین« است که از بدو تولد بی خانمان 
شده و هیچ گاه خانواده خود را ندیده  است. »کومپراچیکوها« 
)خریــداران بچه( او را خریده بودند، ولی در شــبی ســرد و 
زمستانی، این راهزن ها و خالفکاران وی را در »ساحل پورتلند 
انگلســتان« رها و فرار می کنند. لب و دهــان این کودک در  
۲سالگی توسط شــخصی جراحی شده و به صورت مضحکی 
درآمده است. دوره گردی به نام »اورسوس« او را بزرگ می کند 
و با اجرای نمایش به موفقیت چشمگیری دست پیدا می کند، 
تا جایی که جوئین به »مردی که می خندد«، معروف می شود. 

جوئین جان یک دختربچه یکساله نابینا را نجات می دهد.

 ســپس جوئین همراه با آن دختربچه که او نیز بی خانمان 
است و به اتفاق اورسوس، به لندن می روند و هر روز زندگی 
بهتری را برای خودشان فراهم می کنند. اورسوس به هنگام 
اجرای نمایش به مردم آگاهی می دهد و از طرفی جوئین در 
محله های فقیرنشین رفت وآمد می کند. از طرف حکومت به 
آنها اخطار می  دهند، تا جایی که یک بار اورسوس را به دادگاه 
احضار می کنند. مدتی می گذرد و شبی جوئین را به زندان 

شهر احضار می کنند و در آنجا مشخص می شود که... .
 رمان مردی که می خندد یکی از شــاخص ترین آثار هوگو 
است که آن را در سال ۱۸۶۹، در شهر بروکسل نوشت و مانند 
داستان بینوایان، بازتاب دغدغه های اجتماعی ویکتور هوگو 
است. یک معرکه گیر فیلسوف، یک هیوال با روح درخشان، یک 
دختر یتیم نابینا و یک دوشس منحرف، قهرمانان این رمان اند. 
در این اثر توصیف انگلستان اوایل قرن هجدهم با قدرت صورت 
گرفته است. عالوه بر توصیف وضعیت اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی، مفاهیم و معانی بسیاری در این رمان مطرح شده که 
قابل تأمل و مداقه جدی است. به عنوان مثال اورسوس به التین 
به معنای خرس اســت. تنها همدم او یک گرگ بزرگ اهلی 
است که اورسوس او را همو )در التین به معنای انسان( نامیده 
است که ما را یاد جمله مشهور و معروف تامس هابز، فیلسوف 
سیاســی بزرگ غرب می اندازد؛ »انسان گرگ انسان است«. 
هوگو در اوج این رمان، با بیان خطابه ای از قهرمان داستان، 
اینگونه پیام اصلی کتاب را بیان می دارد که بالیی که سر وی 
آمده در حقیقت بر سر بشریت آمده است. مردمی که در ظاهر 
می خندند و باطناً رنج می برنــد؛ »...ای قدرتمندان احمق! 
دیدگان خود را بگشــایید. من مجســم کننده همه  چیزم... 
کشیشان، اشراف، شاهزادگان! به هوش باشید: مردم به ظاهر 
خندانند و باطناً رنج می  برند... من نماد مردم ام... ولی به شما 
می  گویم که مردم به خود می  آیند؛ انتها شروع می شود. شفق 
خونین صبح می  دمد. این است معنای خنده من. اینک شما 

بر خنده من بخندید!«
تظاهرات، اعتراضات و جنبش های مردمی امروز فرانســه 
و نقدهای اجتماعی و فرهنگی در پی ســاختن فیلم هایی 
همچون »جوکــر« )Todd Phillips ۲۰۱۹( در آمریکا و 
غرب شاهد و ادامه همین روند تحوالتی است که هوگو از آن 
پرده برمی دارد. آثار ادبی و هنری فراوانی در غرب نگاشته و 
آفریده شده اســت که با دیدی منصفانه و اخالقی واقعیت و 
حقایق غرب را آنگونه که هست نشان می دهد ولی متأسفانه 
در ایران آنچنان که شایسته و الزم است به این آثار پرداخت 

نشده است.

قرآنفریادمیکشدبیندیشید!

آنچه در ادامــه از نظر می گذرد بخشــی از بیانات اســتاد 
شــهید مرتضی مطهری)ره( اســت که در کتاب »خدا در 
اندیشه انسان« صفحه های ۷5-۷۶ آمده است. استاد شهید 
می فرمایند: »من واقعا متأســف می شوم که می بینم بعضی 
افراد مثل اینکه هیپنوتیزم شــده باشند، جمله هایی حفظ 
کرده اند خیلی هــم قالبی؛ با ده نفرشــان که صحبت کنی 
عین همان جمله ها را تکرار می کنند. وقتی عیب جمله ها را 
می گویی، حرفی ندارد، ولی باز همان را تکرار می کند؛ یعنی 

حاضر نیست در اطراف مسئله  بیندیشد.
قرآن فریاد می کشد که بیندیشید، فکر کنید، حرف دیگران 
را از روی تقلید و تلقین و به اعتبار اینکه این همه دانشمندان 
بزرگ دنیا چنین گفته اند، فالن کس که اسمش همه جای 
دنیا را پر کرده حرفــی زده، نپذیرید. فکر داری، فکر خودت 
را به کار بینداز! ای بسا آن دانشمند نزد خدا معذور باشد و تو 
معذور نباشــی؛ چرا؟ آن دانشمند ممکن است یک تربیتی، 
یک تعلیمی داشته که از ابتدا فکر خدا به یک صورت بسیار 
انحرافی در مغزش وارد شده. بعد بزرگ شده و فکر کرده که 
قصه خدا دیگر معنایی غیراز این نــدارد؛ خدا یعنی همین. 
وقتی دیده آن خدا با فکرش قابل قبول نیســت، گفته خدا 
نیست. ولی تو در یک جو توحیدی زندگی می کنی و بیش از 
آن دانشمند خیلی معروف دنیای اروپا مسائل توحیدی در 

اختیارت هست.«

فرهنگشهرت
فرهنگ شهرت پدیده ای است که 
با وجود آنکه در ســال های اخیر و 
تحت تأثیر رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی به خصوص اینســتاگرام 
اوج گرفته، همزمان در مورد آن کم 
و زیاد می دانیم. گه گاهی کلیپ های 
بسیاری از شیفتگی غیرقابل باور 
افراد به ستاره ها منتشر می شود که 
همه را متعجب می کند. بسیاری 

شیفته چهره های مشهوری می شوند بدون اینکه بدانند دلیل 
این شیفتگی چیســت. آنچه کمتر جالب اما بسیار مهم است، 
عالقه پیوســته ما به اشخاص مشهوری اســت که مسیرشان 
هرگز به ما نمی خورد و از ثروت بی حسابشــان چیزی دستگیر 
ما نمی شود. نکته جالب دیگر ارزش بی رویه ای است که ما برای 
زندگی چهره های عمومی قائل می شویم و با آنکه موفقیت های 
واقعی این چهره ها محدود اســت به طور گسترده ای در جامعه 
دیده می شوند. عجیب به نظر می رســد که جالب ترین چیز در 
مورد »فرهنگ شهرت« کم اهمیت ترین جزء آن یعنی ستارگان 
هستند. مردمی که شیفته ستارگان می شوند می دانند که بخشی 
از فرایند شهرت هستند، اما نمی دانند نقش شان در آن چیست و 
این فرایند اصالً چطور کار می کند. همه از فرهنگ شهرت آگاهند 
اما هیچ کس نمی داند چه وقت، کجا و چرا این فرهنگ پدید آمده 
و حفظ این تناقض مطمئناً بزرگ ترین پیروزی فرهنگ شهرت 
است. کتاب »فرهنگ شهرت« اثر الیس کشمور با ترجمه احسان 
شاه قاسمی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به این 
مهم می پردازد. این اثر طی ۱۳ فصــل به چگونگی پدید آمدن 
فرهنگ شــهرت و تاریخچه آن می پردازد و فرهنگ شهرت و 
کاربردهای آن را در حوزه های مختلف در قالب جســتارهایی 

بررسی می کند.

کتابیبرایجدیگرفتنرمان
رمــان از قالب هــای هنــری 
مهمی اســت که در ایران کمتر 
بدان توجه شــده و شاید بیشتر 
به عنوان ابزاری بــرای فراغت و 
رفع ســرگرمی بدان نگریسته 
شده اســت. این در حالی است 
که متفکران بزرگــی در جهان 
اندیشه های خود را در غالب رمان 

عرضه کرده اند و اندیشه های بسیاری نیز در جوامع در 
قالب رمان ها بسط یافته اند. از این رو توجه نظری به 
مسئله رمان امری مهم می نماید. بر این اساس کتاب 
»نظریه های رمان« اثری قابل توجه اســت. این اثر 
۲هدف مشــخص را دنبال می کند: ۱. بررسی تاریخ 
پیدایش و تحول رمان، و ۲. شناســاندن فنون به کار 
رفته در نگارش رمان از بدو پیدایش آن تاکنون. البته 
آنطور که مترجم در مقدمه آورده است هدف نخست 
با دیدگاهی تاریخ نگارانه نبوده اســت و هیچ یک از 
نویسندگان بخش های مختلف کتاب صرفاً حقایق 
تاریخ را درباره رمان ذکر نکرده اند و این مسئله همیشه 
بخش از بحثی تحلیلی دربــاره فرایند تکوین رمان 
اســت. نظریه های رمان/ دارای ۹ بخش است که هر 
کدام از آن را نویســنده ای نگاشته و با ترجمه حسن 
پاینده از سوی انتشــارات نیلوفر در دسترس است؛ 
بخش نخست این اثر با عنوان »طلوع رمان« اثر ایان 
وات، بخش دوم »نظریه رمان« اثر جان هلپرین، بخش 
سوم »رئالیسم و رمان معاصر« تألیف ریموند ویلیامز، 
بخش چهارم »رمان قرن بیستم« اثر دیوید دیچز و 

جان استلوردی و... .

گفتمان اسالم

کتاب نقد

کتاب اندیشه

اندیشه رمان

»سیدشهیداناهلقلم«،سیدمرتضیآوینی
ازمعدودکنشــگرانانقالباسالمیبودکهبه
اهمیتنقشهنردرگفتمانانقالباســالمی
پیبردهبود.اودرحالیکهبســیاری،رمانرا
تنهاســرگرمیوابزاریبرایگــذراناوقات
فراغتمیدانند،درمقالــهایباعنوان»رمان
وانقالباسالمی«بهاهمیترماندرگفتمان
انقالباسالمیمیپردازد.اینمقالهکهدرکتاب
»رستاخیزجان«بهچاپرسیدهاماکمتربدان
پرداختهشدهاست،درادامهازنظرمیگذرد:
میالنکوندرامعتقداســتکهرمانماهیتاًدر
جستوجویکشفمعمای»من«است.نهآنکه
درصددکشــفاینمعمابرآید،نه،رمانبااین
پرسشکه»من«چیستوچهوضعیدرجهان
داردآغازمیشود.اوبهخوبیبراینمعناواقف
استکهاینپرسشصورتیمابعدالطبیعیوحتی
روانشناختیندارد.مسلماًرماننویسیبافلسفه
نسبتیداردامااساسًارماناینپرسشراازآن
منظرکهفلسفهویاروانشناسیطرحمیکننددر
میاننمیگذارندوبرایرسیدنبهجوابنیزراه

دیگریراطیمیکنند.

رمانچیزیرابیانمیکند
کهجزبارمانقابلبیاننیست

آدمی همچون من که از خاک شرق برآمده، ریشه اش 
در همین خاک محکم شــده، زیر همین آسمان، 
شــاخ و برگ گســترانیده و از باران وحی و شهود 
قلبی سیراب شده است می داند که معمای »من« 
گشودنی نیست. معمای »من« یعنی همه معمای 
هستی... و این معماـ  یا بهتر بگویم »راز« - گشودنی 
نیست که نیست؛ نه با رمان که با هیچ چیز. راز اگر در 
دام انکشاف می افتد که دیگر راز نبود. میالن کوندرا 
نیز انتظار نمی برد که رمان این راز را بگشاید. این قدر 
هست که رمان می تواند از عهده بیان این »وضع« 
برآید، وضع انسان در جهان، یعنی آنچه میالن کوندرا 
به تبعیت از هیدگر آن را »در جهان بودن« می خواند.

انسان اگر به این پرسش دچار شود که پیش از آنکه 
چشم در این جهان بگشاید کجا بوده است، چیزی 
به یاد نخواهد آورد، امــا در حال برایش باورکردنی 
نیســت که پیش از پا گذاشــتن در این عالم، »در 
جایی دیگر« نبوده باشد. مواجهه با همین پرسش 
کافی است که پرده توهمات را بدرد و از ورای عاداتی 
که صورت رازآمیز عالــم را انکار می کنند چهره ای 
دیگر از واقعیت را به انسان نشان دهد: »ما در جهان 
»افکنده« شده ایم«. احساس این حضور – حضور 
در جهان – با حیرتی همراه است که نخستین منزل 
هجرت است از فطرت اول به فطرت ثانی، از جهان 
تنگ و کوچک روزمرگی ها به جهانی دیگر که میالن 
کوندرا آن را بیش از همه در آثار کافکا یافته و ستوده 
است؛ »قصر« در کجای عالم است و »محاکمه« در 
کدام دادگاه واقع می شود؟ گرگوار سامسا در کدام 
شهر، کدام کوچه و در کدامین خانه چشم از خواب 
گشــوده و خود را روی تختخوابش چون حشره ای 
بزرگ یافته اســت؟ میالن کونــدرا می گوید – و 
به حق می گوید- که در قرن حاضر ناگهان جهان در 
پیرامون انسان بسته شده و زندگی به یک دام مبدل 
شده است. کافکا می پرســد: در جهانی که عوامل 
تعیین کننده بیرونی آنچنان نیرومند هســتند که 
اختیار و آزادی انسان دیگر معنایی ندارد، چه راهی 
برای او باقی مانده است؟ این پرسش را کافکا فقط 
به عالم نظام های توتالیتر بازنمی گرداند، بلکه همه 
وسعت زندگی بشری را در این روزگار درنظر دارد. 
»قصر«، »محاکمه« و »مسخ« وضع بشر امروز را در 
جهانی که مغلوب یک نظم جهنمی و ناخواسته است 
بیان می دارند و این کار نه از فلسفه برمی آید و نه از 
هیچ هنر دیگری جز رمان. میالن کوندرا می گوید 
که رمان آن چیزی را بیــان می کند که جز با رمان 
قابل بیان نیست و البته این سخن درباره دیگر هنرها 

نیز صادق است.
کوندرا می نویسد: »در ضمن نوشتن »بار هستی« 
است که من، با الهام گرفتن از شخصیت های رمانم 
که همگی به گونه ای از جهان کناره می گیرند، درباره 

سرانجام گفته معروف دکارت که انسان را »ارباب و 
مالک طبیعت« می شمارد، اندیشیده ایم. این ارباب 
و مالک، پس از آنکه موفق به انجام دادن معجزاتی در 
علوم و فنون شد، ناگهان پی برد که مالک هیچ چیز 
نیست: نه ارباب طبیعت است )زیرا طبیعت کم کم از 
صحنه کره زمین کنار می رود(، نه ارباب تاریخ است 
)زیرا تاریخ از اختیار او خارج شده است( و نه ارباب 
خویشتن اســت )نیروهای غیرعقلی روحش او را 
هدایت می کنند اما اگر انســان دیگر ارباب نباشد، 
پس چه کسی ارباب اســت؟« )میالن کوندرا، هنر 
رمان، پرویز همایون فر، گفتار، تهران، ۱۳۷۲، ص 
۹۸( او می گوید: »رمان، هستی را می کاود نه واقعیت 
را«. )هنر رمان، ص۱۰۰( و بنابراین »دنیای کافکایی 
به هیچ واقعیت شناخته شده ای، شبیه نیست، دنیای 
کافکایی »امکان نهایی و واقعیــت نیافته« دنیای 
بشری است. این امکان در پس جهان واقعی ما نمایان 
است و آینده ما را پیشاپیش اعالم می کند«. )هنر 

رمان، صص۱۰۰و ۱۰۱(

اگرقرارباشدرمانتحولیابد،ازطریقتحول
»من«است

کافکا چگونه کافکا شده اســت؟ مسلماً او نخست 
با جهــان پیرامون خویش یکی شــده و بعد، از آن 
فراتر رفته اســت. دیگر آنکه برای کافکا »نوشتن« 
چیزی هم  شأن »نفس کشــیدن« است و به عبارت 
بهتر، چیزی هم  شأن »زیســتن«... آقای »کاف« 
در »قصر« و »محاکمه« چه کسی جز خود اوست؟ 
گرگوار سامسا چه کسی است جز خود او که از صورت 
»فرد منتشر«، از صورت انسان هایی که جهان امروز 
همه آنها را به یکدیگر شبیه کرده است، فراتر رفته 
و باز هم خویشتن را و وضع خویشــتن را در برابر 
جهان می نگرد؟ مگر نه آنکه دنیای کافکایی صورت 
تمثیلی و ساده شده همین جهانی است که با تمرکز 
تدریجی قدرت و ایجاد یک نظم جهنمی صنعتی و 
دیوان ساالرانه ما را احاطه کرده است؟ همانطور که 
میالن کوندرا گفته است، نه تنها دولت های توتالیتر 
روابط نزدیک میان رمان های کافکا و زندگی واقعی 
را آشکار کرده اند بلکه »جامعه به اصطالح دمکراتیک 
نیز فراشد ]پروسه[ زداینده شخصیت و پدیدآورنده 
دیوانســاالری را به خود می بینــد.« )هنر رمان، 
ص۱۹۹( اما »رمان نویس نه مورخ است نه پیامبر، او 

کاوشگر هستی است.« )هنر رمان، ص۱۰۲(
این کاوشگر هستی، جهان را با عقل فلسفی نمی نگرد 
بلکه وضع خویــش را در برابر عالــم حیات روایت 
می کند و بــر همین روایت بازگویی اســت که نام 

»رمان« یا »نوول« نهاده اند.
در داســتان های امروز، خالف قصص پیشینیان، 
اعاظم و قهرمانان نیستند که آفاق انسانی را در وجود 
و حیات، عمل و گفتار خویش تعین می بخشند بلکه 
»من« ها یا »افراد منتشــر« در روی سیاره خاک 
هستند که چگونگی حضور خویش در جهان را باز 
می گویند. وضع دن کیشــوت در برابر جهانی که او 
را در احاطه داشت، وضع قصص پیشینیان در برابر 
رمان جدید است. دن کیشوت زمانی به جست وجوی 
ماجراهای قهرمانانه شوالیه های قرون وسطی از خانه 
بیرون می آید که عصر قهرمانان سپری شده است. 
زیبایی اسرارآمیز رمان سروانتس در همین جاست. 
پهلوانان باستانی ایران اکنون حتی در کالم نقاالن 
نیز زنده نمانده اند؛ آنها در آخرین نفس های احتضار 
خویش، این سوی و آن سوی، در این شهرستان و 

آن روســتای دورافتاده، معرکه می گیرند و زنجیر 
می درانند و مجمعه فلــزی پاره می کننــد و زیر 
چرخ های کامیون می خوابند و کاله می گردانند تا از 
گرسنگی نمیرند. در اعصار جدید، وضع بشر در برابر 
جهان، یعنی »چگونه بودن«ش، تغییر کرده است و 
این وضع جدید، داستان ها و داستان سرایانی مناسب 
خویش می طلبد. دن کیشــوت در میان احساس 
ترحم خانواده خویش می میرد و با او نسل قهرمانان 

به انقراض می رسد.
اکنون در سراسر جهان، همه ارواح منتظر دریافته اند 
که عصر تازه ای آغاز شده است. با این عصر تازه انسان 
تازه ای متولد خواهد شد – که شده است – و او روایت 
تــازه ای از چگونه بودن خویش بــاز خواهد گفت. 
اگر قرار باشــد که رمان تحول یابد – و چاره ای هم 
جز این نیســت – تنها از این طریق است، از طریق 

تحول »من«.
میالن کوندرا معتقد است که رمان دستاورد اروپاست 
و راست می گوید. او آمریکا را نیز دنباله اروپا می داند، 
اما فراتر از این، حتی اگر میالن کوندرا بر این معنا 
تصریح نکرده باشد، در همه جای دنیا رمان نویسان 
موفق در بازگویی و روایت »من«، ناگزیر از رجوع به 
مصدر و منشأ ادبیات داستانی معاصر، یعنی اروپا، 
بوده اند. تمدن اروپایی انسان های سراسر کره زمین را 
به یکدیگر شباهت بخشیده است و رمان نیز در ایجاد 
این وحدت تاریخی که فرهنگ ها و تمدن های عظیم 
همه اقوام غیراروپایی را نابود کرده، شرکت داشته 
است. میالن کوندرا می نویســد: »برقراری وحدت 
تاریخ کره زمین، این رؤیای بشریت... با فراشد تقلیل 
ســرگیجه آوری همراه بوده است... خصلت جامعه 
معاصر، به گونه ای وحشــت آور، این طالع نحس را 
استوار می کند: زندگی انسان به نقش اجتماعی او 

تقلیل می یابد.« )هنر رمان، ص۶۱(
او راست می گوید. انسان جدید تا حد عضوی مکرر از 
یک دستگاه عظیم که به صورتی وحشت آور و کاماًل 
غیرانســانی، دقیق و منظم و بی وقفه کار می کند 
کاهش یافته است. فردیت انسان و آزادی و اختیار 
او در یــک حیات اجتماعی موریانه وار مســتحیل 
شده اســت و »من« ها را دیگر نمی توان از یکدیگر 

تمییز داد.
میالن کوندرا می نویسد: »...اما بدبختانه، رمان را نیز 
موریانه های تقلیل می جوند؛ موریانه هایی که نه تنها 
از مفهوم جهان، بلکه از مفهوم آثار نویسندگان نیز 
می کاهند. رمان )مانند سراســر فرهنگ( بیش از 
پیش، در دست رسانه های همگانی افتاده است... 
کافی است که هفته نامه های سیاســی اروپایی و 
آمریکایی، خواه چپ و خواه راست، از تایمز گرفته 
تا اشپیگل، را ورق بزنیم تا دریابیم که همه آنها دید 
یکسانی درباره زندگی دارند... این روحیه مشترک 
رســانه های همگانی... روحیه زمانه ماســت. این 
روحیه، به نظر من، مغایر با روح رمان است.« )هنر 
رمان، صص ۶۲و ۶۳( و بعد میــالن کوندرا به این 
نتیجه می رسد که »رمان زوال پذیر است، به همان 
زوال پذیری غرب عصر جدید.« )هنر رمان، ص 5۶(

وقتیزبان،گرفتاربحرانشــودادبیاتنیز
مبتالمیشود

رســانه های همگانی، از روزنامه ها گرفته تا رادیو و 
تلویزیون، در همه جای دنیا و حتی ایران، فرهنگ 
را مبدل به ضد فرهنگ می کنند. رسانه های همگانی 
ماهیتاً چنین انــد؛ آنها کلمات را به اشــیا تبدیل 
می کنند تا آنها را به حیطه معادالت و محاســبات 
مربوط به تولید و مصرف و عرضه و تقاضا بکشانند. 
در رســانه های همگانی، فرهنگ نوعی کاالســت 
که مطلوب ذائقه مصرف کنندگان تولید می شود. 
کافی است فی المثل به ازاله معنوی کلمه »ایثار« 
در رسانه های همگانی در طول این چند سال بعد 
از اتمام جنگ نظر کنیم. ایثــار در حقیقت امری 
خالف آمد عادت اســت که پرتوی از خورشید ذات 
انسان را تجلی می دهد. در سال های جنگ، این کلمه 
می توانست به راستی بر مدلول حقیقی خویش داللت 
کند اما از آن هنگام که این کلمه در کف رســانه ها 
افتاد و آنها تالش کردند تا آن را در »مکانیسم تولید 
فرهنگی« خویش معنا کنند، »ایثار« رفته رفته از 
معنا تهی شد و اکنون از آن جز پوسته ای ظاهراً سالم 
اما تهی از مغز باقی نمانده است. رسانه های همگانی 

می کوشند که فرهنگ را فرموله کنند و فرموله کردن 
فرهنگ مفهومی جز تبدیل فرهنگ به ضد فرهنگ 
ندارد. »عادت« نه تنها عمل را از معنا تهی می کند 
بلکه در برابر تعالی و تحول معنوی نیز می ایســتد. 
عادت، انسان را به ایستایی می کشاند حال آنکه تعالی 

در تحول و پویایی است.

ازخالفآمدعادتبطلبکامکهمن
کسبجمعیتازآنزلفپریشانکردم

کلمه وقتی دچار شــیئیت می شــود، به انجماد 
می رسد و ساکن و راکد بر جای می ماند. هنگامی 
که این بیماری شــیئیت همه گیر می شود، بیش 
از همه، کلماتی که بر معانی مجــرد داللت دارند 
آســیب می بینند، نه کلماتی همچون میز و تخته 
و اصطبل. چنین اســت که زبان گرفتــار بحران 
می شود و چه کسی اســت که بتواند بحران زبان 
را در این روزگار انکار کند؟ رســانه های همگانی 
به شکل مکانیکی اقوام و انسان های کره زمین را به 
یکدیگر شبیه می سازند و تفاوت های فرهنگی را از 
میان برمی دارند. این همان پروسه کاهشی است که 
میالن کوندرا از آن سخن می گوید. بنیان ادبیات بر 
زبان استوار می شود و بنابراین، وقتی زبان گرفتار 

بحران شود، ادبیات نیز مبتال خواهد شد.

تاجوهررمانمسخرنشودفرموقالببه
چنگنیاید

روح زمین عصر تازه ای را انتظار می برده اســت و 
این انتظار در ادبیات داستانی و نمایشی اواخر این 
قرن روایتگر بحرانی عظیم در حیات بشری است و 
انقالب اسالمی طلیعه فردایی دیگر است؛ چشمه آب 
حیاتی است در دل این وادی ظلمات اما در جواب به 
این پرسش که این تحول تاریخی چگونه در ادبیات 

تجلی خواهد کرد چه باید گفت؟
انسان با تحولی که به تبع انقالب معنوی اسالم در 
جهان ایجاد شده است وضع تازه ای در برابر هستی 
خواهد یافت. »من«، یعنی »کیفیت حضور انسان 
در عالم وجود« است که دیگرگون خواهد شد و اگر 
این دیگرگونی در ادبیات بازگویی شود، باید منتظر 
بود که ادبیات داستانی تسلیم تحولی عظیم حتی 
در فرم و قالب بشود. نباید رمان معاصر را همچون 
ظرفی بینگاریم که درباره مظروف خویش بی طرف 
است و به همان سهولت که آب در پیاله جای خویش 
را به شــربت وامی گذارد، رمان نیز محتوای تفکر 
معنوی را بپذیرد. ســخت به اشــتباه رفته ایم اگر 
چنین بیندیشیم. رمان نویس چیزی را جز تجربیات 
حیاتی خویش که چگونگی حضور او در عالم تعین 
می بخشند، نمی نویسد؛ نمی تواند بنویسد. کاراکترها 
همه از بطن نویسنده پای به عالم داستان می گذارند 
و به این لحاظ چاره ای نیست مگر آنکه آنان را مراتب 
و وجوه مختلف و متعدد »من« بدانیم. تا این »من« 
متحول نشود، رمان نویسی متحول نخواهد شد و 

محتوای دیگری را نخواهد پذیرفت.
انقــالب، امری خالف آمــد عادت اســت، یعنی 
عادت نه قادر به آفرینش انقالب اســت و نه قادر 
به حفاظت از انقالبی که روی می نماید... و نه آنکه 
می تواند انگیزه های انقالب را بخشکاند. اگر عادت 
می توانســت چنین کند عادات و ملــکات الزم با 
5۰سال حکومت پهلوی طلب انقالب را در دل ها و 
سینه ها یکسره نابود می کرد، اما چنین نشد و چنین 
نیز نخواهد شد. هر چند خود انقالب اسالمی بعد 
از هدم عادات گذشته و ملکات تازه ای را به همراه 
بیاورد اما با تزریق این عادات در قالب ظاهری رمان و 
داستان سرایی با تقلید از فرم رمان، ادبیاتی داستانی 
متناسب و هم شــأن انقالب به وجود نخواهد آمد. 
باید از میان انســان هایی که تحول معنوی انقالب 
اســالمی را به جان آزموده اند و جوهر رمان را نیز 
شناخته اند، کسانی مبعوث شوند که این وظیفه را 
برعهده گیرند و نباید انتظار داشت که نتایج مطلوب 
به آســانی و بی زحمت و ممارست بسیار فراچنگ 
 آید. رســوالن انقالب باید به »جوهر« رمان دست 
پیدا کنند نه »فرم و قالب« آن و البته از آنجا که این 
روزگار، روزگار اصالت روش ها و ابزار اســت، بدون 
تردید تا جوهر رمان مسخر ما نشود فرم و قالب آن 
نیز به چنگ ما نخواهد آمد و این سخن در باب دیگر 

هنرها نیز صادق است.

محمدصادقعبداللهی
روزنامهنگار

اندیشه 
رمان

رســوالن انقــالب بایــد بــه »جوهر« 
رمــان دســت پیــدا کننــد نــه »فــرم 
و قالــب« آن و البتــه از آنجــا کــه ایــن 
روزگار، روزگار اصالت روش ها و ابزار 
اســت، بــدون تردیــد تــا جوهــر رمان 
مســّخر ما نشــود، فرم و قالب آن نیز 
به چنگ ما نخواهد آمد و این ســخن 
در باب دیگر هنرها نیز صادق است.

احسانخسروجردی؛ پژوهشگر حوزه فرهنگی
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خوشنویسی نیاز به تحول دارد

تحریر عرش
در نمایشگاه »نقش خیال« که چندی پیش و همزمان 
با ماه رمضان در گالری مژده برگزار شــد، آثار شاخص 
خوشنویسی کالسیک ۲۳ اســتاد خوشنویس معاصر 
ایران به نمایش درآمد. این نمایشگاه که به مناسبت ماه 
مبارک رمضان برپا شــده بود، دربرگیرنده مجموعه 
آثاری با موضوع بسم اهلل، آیات قرآن و اسمًا متبرکه بود. 
در این نمایشگاه آثاری از سیدمحمد احصایی، نصراهلل 
افجه ای، جواد بختیاری، کاوه تیموری، صداقت جباری، 
فرشته حســینی، بهرام حنفی، محمد حیدری، الهه 
خاتمی، علی اکبر رضوانی، رضا رینه ای، راضیه سپهر، 
علی شیرازی، اسرافیل شیرچی، عین الدین صادق زاده، 
حسین غالمی، مهدی فالح، امیراحمد فلسفی، یداهلل 
کابلی، حسین کاشــیان، مجتبی ملک زاده، کیارش 
یعقوبی و زنده یاد رضا مافی بــه نمایش درآمد. در این 
مطلب، تعدادی از آثار به نمایش درآمده در این گالری 
را که واجد عالی ترین شــاخصه های هنر خوشنویسی 

هستند، مرور کرده ایم.

 محمد احصایی / سال خلق اثر: 1۳76
جــدا از کیفیــت منحصر 
به فرد خط کــه در نهایت 
استادی و چربدستی نوشته 
شــده، تذهیب اثر کامال با 
متن ســازگار و متناســب 
است. خط و تذهیب چنان 
دقیق و زیبا کار شــده که 
برای لحظــه ای این تصور 
را به وجود می آورد با اثری 
چاپــی روبه روییم. قطع اثر 

نیز که به پوستر شبیه است در ایجاد این تردید مؤثر است. 
زمینه آبی، تذهیب طالیی و خطی که جز لفظ طالیی رنگ 
»اهلل« به رنگ سفید نوشته شــده، حس و حالی متفاوت از 

کارهای سیاه وسفید به این اثر بخشیده است.

 رضا مافی / سال خلق اثر: 1۳51
مرغ بسم اهلل یا مرغ 
بسمل فرمی قدیمی 
در هنر ایرانی است؛ 
برآمــده از فرهنگ 
دینی و تداعی کننده 
معانی آشیان گرفته 
در تصــوف و عرفان 

ایرانی. مرغ بسمل بال پرواز هنرمند و مخاطب برای پر کشیدن 
به سوی تعالی است؛ کنده شدن از زمین ارزش های مادی و دنیوی 
و بال گشودن در آسمان معنویت. از سوی دیگر، نقش شدن مرغ 
بسمل در حرزها و ادعیه ها آن را به عنصری از فرهنگ روزمره مردم 
بدل کرده است. بی جا نبود که مرحوم رضا مافی به عنوان یکی از 
اعضای جنبش هنری سقاخانه به این عنصر فولکلور توجه نشان 

داده و با هنر نقاشی خط خود چنین اثری آفریده بوده است.

 امیراحمد فلسفی / سال خلق اثر: 1۳77
آنچه در نگاه اول به این اثر 
حتی توجه چشمان ناآشنا 
به زیر و بم خوشنویسی را 
هم خیره می کنــد، تضاد 
میان خط درشــت و خط 
ریز به کاررفته در آن است. 
چشم روی لفظ »بسم اهلل« 
از بــاال تــا پاییــن صفحه 
حرکت می کند که این خود 
باعث پویایی اثر می شــود. 

در مقابل این خط درشــت، بخش عمده متن با خط بسیار 
ظریف و ریز نوشــته شــده که دقت در آن مــا را به قدرت 
دست خوشنویس و شور و شیدایی و آرامش او حین نوشتن 
رهنمون می شــود. تذهیب با خط همراه شده و خودش را 

به کار تحمیل نکرده است.

 مهدی فالح / سال خلق اثر: 1401

کشیدگی »ب« و »سیِن« بسم اهلل چشم را از سمت راست 
باالی اثر تا پایین ســمت چپ به دنبال خود می کشد و آن 
»میم« کوتاه انتهایی به ضربه ای ناگهانی می ماند که بیننده 
را در جای خود میخکوب می کند. رنگ طالیی زمینه و رنگ 

سرخ حروف، توأما، جبروتی آسمانی را تجسد می بخشد.

 فرشته حسینی / سال خلق اثر: 1۳88
خوشنویسی عموما حیطه ای مردانه درنظر گرفته می شود 
اما این کار برجسته به نقض این گزاره حکم می دهد. تناسب 
حاصل از کشــیدگی »میم« و »عیــن« و »ب« هم حس 
خوشایندی به اثر بخشــیده و هم به استحکام ترکیب بندی 
یاری رسانده است. تذهیب به بوســتانی زرین می ماند که 
حروف را در کمال خضوع و خشوع شادمانه در برگرفته است.

دست رضا خوشنویس
اســتاد رضــا مافــی )۵ آذر 
1322ـ 4 مهرماه 13۶1( در 
مشــهد و در خانواده ای اهل 
هنر زاده شد. برادر بزرگ ترش 
نقاش می کرد و به هنرهای تجسمی می پرداخت 
و پدرش زرگر و حــکاک بود. رضــا از کودکی 
قلم به دســت گرفت و ســرگرمی و دلخوشی او 
خوشنویســی و بازی با حروف و کلمات بود. در 
کودکی به تشویق پدر نزد جالل الدین اعتضادی 
ملقب به »صدرالکتاب« آموختن خوشنویســی 
را شروع کرد. مافی در 18 سالگی به تهران آمد 
تا از محضر استادان بزرگ بهره گیرد. او در کنار 
درس به تمرین خوشنویسی و نقاشی پرداخت. 

او در سال 1343 در انجمن خوشنویسان ایران 
در کالس درس حسین میرخانی حاضر شد و 
نزد وی شاگردی کرد. مافی عالوه بر کار هنری، 
برای تحقیــق و به قول خودش »ســیاحت و 
مطالعه« در زمینه هنرهای شرقی چندین بار به 
کشورهای آسیایی و اروپایی سفر کرد و رهاورد 

این سفرها همیشه برای او پربار بود. 
او با مرحوم علی حاتمی دوستی و الفت بسیار 
داشــت و براي همین در نماهایی از ســریال 
»هزاردستان« از دســت مرحوم مافی به جای 
دست رضا خوشنویس )با بازی مرحوم جمشید 
مشایخی( فیلمبرداری شــده است. رضا مافی 
در 39ســالگی به هنگام اسب سواری، در پشت 
صحنه این ســریال، از اســب ســقوط کرد و 

خونریزی مغزی کرد و درگذشت.

چـهره

چـهره

چـهره

نـگاه

استاد استادان
استاد غالمحســین امیرخانی از بزرگ ترین 
خوشنویسان معاصر ایران است. او در نگارش 
خط نستعلیق از ریز و درشت دستی قوی و 
مهارتی مثال زدنی و فوق العاده دارد. بسیاری 
او را برترین نستعلیق نویس حال حاضر می دانند. استاد امیرخانی 
درســال 1318در طالقان به دنیا آمد. پس از به پایان بردن دوره 
ابتدایی، مدتی در بازار به کار آزاد پرداخت، سپس به آموختن فن 
خط روی آورد و با ممارست فراوان در زمینه این هنر سرآمد شد. 
او درباره ورودش به خوشنویس گفته: »در سال 1338 به صورت 
حرفه ای به سمت خوشنویســی گرایش پیدا کردم و با انجمن 
خوشنویسان ایران و مرحوم استاد سیدحسین میرخانی آشنا شدم. 
مکتب هنری، اخالقی و شخصیت پرجاذبه ایشان یکی از آن نقاط 
عطف دیگری بود که در زندگی من پیدا شد. سیدحسین میرخانی 
در قدم گذاشتن من به این راه تأثیر زیادی داشت. شخصیت ایشان 
به لحاظ اخالقی مرا جذب کرد. جوانان و نوجوانان تشنه محبت 
هستند و هرجا نشانه ای از این احواالت ببینند، مجذوب می شوند«. 
غالمحسین امیرخانی در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون 
سیدحسین و سیدحسن میرخانی بوده اســت. افزون بر آن وی 
از خط اســتادان قدیمی مانند میرعمادالحسنی، میرزای کلهر، 
عمادالکتاب، علی اکبر کاوه و چند تن دیگر مشق کرد. امیرخانی 
در نستعلیق نویسی شیوه ای مختص به خود دارد که مورد اقبال 
بسیاری از استادان خوشنویسی است. بسیاری از خوشنویسان 
صاحب نام معاصر ازجملــه مهدی فالح، کرمعلی ســالخورده 
آبسردی )شیرازی(، امیراحمد فلسفی، علی اشرف صندوق آبادی، 
جواد بختیاری و... شاگرد غالمحسین امیرخانی هستند و بیشتر 
خوشنویسان معاصر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خط او مشق 
کرده اند. غالمحسین امیرخانی ده ها نمایشگاه فردی و گروهی در 
داخل و خارج از کشور بر پا کرده است. او در سال 1387، » نشان 

درجه یک فرهنگ و هنر« را دریافت کرد.

محمدناصر احدیگفت وگو
روزنامه نگار

اقبال بچه ها به خوشنویسی از گذشته بیشتر است. 
اما الزمه این اقبال رفتار متفاوتی است، نه رفتاری که 
انجمن خوشنویسان انجام می دهد؛ برای مثال، من به 
دانشجویانم می گویم برای خط نوشتن باید شعر بدانید 
و بتوانید شعر بخوانید و ادبیات بفهمید. می گویند: 
چرا؟ می گویم: چون شما در خطـ  که عنصرش حروف 
استـ  با کلمات سروکار دارید. وقتی کلمات را نفهمید، 
نمی توانید درست بنویسید؛ مثال کلمه »بلند« را باید 
کشیده بنویســید یا کلمه »پیچیده« را نمی توانید 
کشیده بنویسید، باید جمع بنویسید. خواندن شعر به 
شما این مجال را می دهد که جوهر و ذات کلمات را 
دریابید و ترکیب بندی های تان متفاوت شود. وقتی در 
آموزش اینطور رفتار می کنید، برای دانشجو و هنرجو 
جذاب می شود. به نظرم شکل آموزش خوشنویسی 
باید عوض شــود. البته انجمن خوشنویســان هم 
می تواند بگوید من شکل ســنتی کار می کنم و این 
بر عهده دانشــگاهیان اســت که رفتار متفاوتی در 
آموزش خوشنویسی به دانشجویان و هنرجویان پیش 
بگیرند. این طوری هم می شود به قضیه نگاه کرد، ولی 
درهرحال آموزش خوشنویسی، به نظر من، نیازمند 
تغییر است. ما در قدیم می خواستیم نمونه خط فالن 
استاد را پیدا کنیم، باید کلی می گشتیم، اما االن با زدن 
یک دکمه بهترین خط ها از بهترین استادها با بهترین 
کیفیت در اینترنت یافت می شــود. شرایط آموزش 

برای این دوره و زمانه هم باید تغییر کند.
اقتصاد خوشنویسی چه وضعیتی 

دارد؟
شــما وقتی از اقتصاد حرف می زنید، یعنی باید یک 
زیرساخت هایی وجود داشته باشد. این زیرساخت ها در 
خوشنویسی وجود ندارد. وقتی یک تابلوی نقاشی در 
حراج تهران یا حراج کریستیز میلیاردها تومان چکش 
می خورد، به دلیل این است که زیرساخت های الزم 
برای فروش آن ایجاد شده است. در این حراجی ها اثر 
هنری به عنوان کاالیی معرفی شده که می تواند برای 
سرمایه گذاری سودآور باشــد. در خوشنویسی این 
فضا وجود ندارد. دوستان خوشنویسی که کالسیک 
کار می کنند، قیمت آثارشان را با آثار مدرن مقایسه 
می کنند، غافل از اینکه در فضای مدرن روی اقتصاد، 
روی بازاریابی، روی نحوه ارائه اثر و روی همه اینها کار 
شده و بعد قیمت یک تابلو باال رفته است. خوشنویسی 
به دانش اقتصادی و افراد آشــنا به اقتصاد هنر نیاز 
دارد. ما خوشنویس ها باید بپذیریم وقتی یک تابلوی 
خوشنویسی قرار است ارائه شود، به عنوان کاال ارائه 
می شود. اگر اینها لحاظ شود، اقتصاد خوشنویسی هم 
تکانی می خورد، ولی اگر به همان شکل سنتی رفتار 
شود، فکر نکنم تغییر خاصی رخ دهد، مگر اینکه روی 
کارهای قدما مثل دوره صفویه و قاجار کار کنید چون 

در مورد معاصرین با این وضع اتفاقی رخ نمی دهد.
نقد تجســمی به طــور عــام و نقد 
خوشنویسی به طور خاص در رسانه های ما چندان 
زیاد نیست. اگر منتقد هنری یا روزنامه نگاری درباره 
آثار خوشنویسی بنویسد، به او خرده می گیرند چون 
خوشنویس نیستی، پس صالحیت نوشتن درباره 
خوشنویسی هم نداری. به نظر شما اصال نقد می تواند 
به خوشنویسی ما کمک کند یا خوشنویسی بدون 

منتقد و نقد هم راه خودش را می رود؟
کالً جامعه ما نقدپذیر نیست. همه مشکالتی که داریم 
به این دلیل است که نقدپذیر نیستیم؛ بیشتر در تعارف 
و تزویر و ریا هســتیم. اگر نقد به معنی واقعی باشد، 
باعث رشد و پویایی می شود، به شرطی که اول تعارفات 
و کینه ها کنار برود. در مرحله بعد، الزم نیست منتقد 
خوشنویســی حتماً خودش خوشنویس باشد. مگر 
دکتر مهدی بیانی خوشنویس قابلی بود؟ یا مگر آقای 
آغداشلو خوشنویس قابلی است؟ ولی نقاد درجه یکی 
است. شناخت مهم است. ما به شدت به نقد منصفانه و 

موشکافانه و درست نیاز داریم.
در زمانه ای که انواع و اقسام فونت های 
حاضر و آماده خوشنویســی در دسترس است، 
شاید برای کسی که متخصص نیست این سؤال 

گفت وگو با عین الدین صادق زاده، خوشنویس و استاد دانشگاه، درباره جایگاه خوشنویسی در جامعه امروز

استاد نقاشی و خط
استاد کیخســرو خروش، خوشنویس و 
نقاش، در اردیبهشــت ماه سال 1320 
در تهــران به دنیا آمــد و در خانواده ای 
ادیب رشــد یافت. در ســال تحصیلی 
1341ـ1340با کســب رتبه اول کنکور وارد دانشــکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. 
ســپس در ســال 134۵باز هم با کســب رتبه نخســت 
دانشــگاه هنر را به پایان رســاند. همزمان در آموزشگاه 
آزاد خوشنویســی انجمن خوشنویســان ایران به درک 
محضر استاداالســتادان» سیدحســین میرخانی«، نایل 
شــد و به عنوان نخســتین دارنده مدرک ممتاز انجمن 

خوشنویسان ایران شناخته شد. 
در ســال 13۵4 شمســی موفق به اخذ مدرک استادی 
و ســال13۵8 صاحب مــدرک اســتاد ارشــد انجمن 

خوشنویسان ایران شد. 
سال ها ممارست در هنر خوشنویسی منجر به کتابت بیش 
از 3۵ جلد از آثار ارزشــمند ادبی و هنری و عرفانی ایران 
به دست پرتوان او شده است. او از بزرگ ترین استادان خط 
نستعلیق معاصر اســت و آثار خوشنویسی او در دهه های 
گذشــته مورد اقبال خاص و عام بوده  اســت. وی در هنر 
نقاشی محضر اســتاد علی محمد حیدریان را که شاگرد 
کمال الملک بود، درک کرد. اســتاد خروش در دانشکده 
هنر هم دوره آیدین آغداشــلو و عباس کیارســتمی بوده 
و به گفته  آنان به همکالســی های خود در نقاشی کمک 

می کرده  است.
کتابت دیوان حافظ از مهم ترین آثار استاد خروش است که 
در میان خواص و عوام شهره است. خطي که استاد خروش 
در نگارش دیوان حافظ به کار برده، به عنوان سرمشق در 

کالس هاي خوشنویسي تدریس مي شود.

یاور یگانه؛  روزنامه نگار

همانطور که شعر هنر ملی ایرانیان تلقی می شود، خوشنویسی نیز هنری آشنا برای جامعه ایرانی فرض 
می شود؛ اما این تلقی ها و این فرض ها چقدر ریشه در واقعیت دارد؟ آیا واقعا هر ایرانی، به فراخور هر 
موقعیت و وضعیتی، شعری از یکی از شعرای بزرگ ادبیات ما از بر دارد؟ آیا چشم اغلب ایرانی ها به 
تماشای کشیدگی ها و قوس ها و انحنای حروف خوشنویسی آموخته است؟ خط خوش از قدیم االیام در ایران نشانه فضیلت بوده اما در جامعه کنونی 
ما که نوشتن بیشتر از طریق لمس صفحه کلید گوشی های هوشمند انجام می شود، خوشنویسی چه جایگاهی دارد؟ در جامعه ای که چندان با مطالعه 
مأنوس نیست، خوش نوشتن چه شأن و منزلتي دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها سراغ عین الدین صادق زاده، خوشنویس و مدرس دانشگاه، رفتیم 
که هم در زمینه خوشنویسی فعالیت دارد و هم در زمینه گرافیک و نقاشیخط. آثار صادق زاده در نمایشگاه ها و موزه های متعددی در ایران و خارج به 

نمایش درآمده و نگاه بازش به مسائل خوشنویسی او را به گزینه مناسبی برای پاسخ گفتن به پرسش های ما بدل کرده است.
در جامعه امروز که با مسائل و مشکالت 
مختلفی دست به گریبان است، جایی برای توجه 

به خوشنویسی باقی مانده؟ 
پاسخ به این پرسش چند سو دارد؛ یک سو این است که 
مسئوالن باید توجه کنند که نمی کنند. حاال دلیلش 
را باید از خودشان بپرســید. اصوال در حوزه هنر، من 
فکر می کنم، مسئوالن آن اهتمامی را که باید بورزند، 

نمی ورزند.
منظورتــان از توجه مســئوالن به 
خوشنویسی چیســت؟ یعنی مســئوالن از 
خوشنویسان حمایت مالی کنند یا به آنها سفارش 

اثر بدهند؟ 
من فکر می کنم در این مورد کمی قشری گری وجود 
دارد؛ یعنی چــی؟ یعنی مثال مســئوالن برنامه ای 
دارند  و از ســفرا و مهمانان خارجی دعوت کرده اند. 
آنجا وقتی می خواهند هدیه بدهند، چیزی اصیل تر 
و بهتر از خوشنویســی که وجود ندارد اما می آیند از 
یک خوشنویس ۵0تا کار می گیرند و خوشنویس های 
دیگر مغبون می مانند و دلخور می شوند. درحالی که 
می توانند با اســتادان خوشــنویسـ  که خودشان 
کارشناس هســتندـ  مشــورت کنند که به صورت 
دوره ای از چه کسانی کار بخرند. این طوری هم هنر 
خوشنویسی تشویق می شود، هم برای استادان انگیزه 
ایجاد می شــود، هم گنجینه ای از آثار خوشنویسی 
به وجود می آید که در گذر زمان به ارزش اش افزوده 
می شود و هم گاهی که مسئوالن می خواهند هدیه 
بدهند، می توانند از این گنجینه هدیه دهند. این یکی 
از راهکارها برای حمایت از خوشنویســی است. من 
این تبعیض ها را در خوشنویسی دیده ام؛ مثال آقایان 
می روند به کسی ســفارش کار می دهند که از لحاظ 
عقیدتی و نگاه با آنها همسو است ولی از خوشنویسی 
که همسو نیســت یا حتی در فضای سیاسی نباشد، 
کاری نمی خرند. البته اینهایی که می گویم منظورم 
خودم نیست چون من به عنوان یک آرتیست مستقل 
اعتنایــی به این چیزهــا نمی کنم. این یک ســوی 
ماجراست. سوی دیگر این اســت که خوشنویسی 
به عنوان یک فضیلت در ذهن تمام ایرانیان ته نشین 
شده و چشم و گوش شــان از خوشنویسی پر است. 
این یک پارادوکس ایجاد می کند. از یک لحاظ خوب 
است چون اغلب با آن آشنا هستند. از یک لحاظ ایجاد 
مشکل می کند چون جامعه می گوید ما سال هاست 
داریم این شــکل از خوشنویســی را می بینیم ولی 
تغییری در آن ایجاد نشده اســت. من منظورم این 
نیست که در فضای خوشنویسی کالسیک تغییری 
بنیادین ایجاد شــود که برای مخاطب جذاب باشد؛ 
چون به هر شکل در فضای سنتی داریم از یک کهن 
الگو پیروی می کنیم و می خواهیم حفظش کنیم. با 
این حال می شود در ترکیب بندی ها، فضاسازی ها و 
شکل ارائه آثار تغییراتی ایجاد کرد. االن خوشنویسی 
سنتی را به شــکلی ارائه می کنند که دقیقا 40سال 
پیش ارائه می کردند. خب در این 40ســال، در این 
۵0سال، در این 100سال اخیر واقعا اتفاقی از لحاظ 
نگاه، از لحاظ دانش، از لحاظ فضای بصری و... نیفتاده 
است؟ اینجا انگشت اشاره به سمت خوشنویس هاست 
که باید فضــای جدیدی ایجاد کننــد. نمی خواهم 
بگویم باید نقاشــیخط کار کنند یا کار مدرن انجام 
دهند. می توانند در شیوه ارائه کار خالقیت به خرج 
دهند تا مخاطب متوجه شــود که دارد تغییری رخ 
می دهد؛ یعنی ببیند همان سیاه مشقی که در دوره 
صفویه کار می شده، امروز به همان شکل کار نمی شود. 
سیاه مشق هست، ولی با شکل و ارائه دیگری. در واقع 
هم جامعه چشم و گوش اش از خوشنویسی پر است 
و هم خوشنویسان دچار رخوتی هستند که به تغییر 

تن نمی دهند.
این پرهیز خوشنویسان از تغییر، چه 

علتی دارد؟
فکر می کنم رفتــاری که انجمن خوشنویســان با 
خوشنویسی دارد، به شــکل تکرار مقلدانه است که 
ایجاد رخوت می کند؛ یعنی برای خوشنویس ایجاد 

انگیزه نمی کند که کتاب بخواند یا در فضای دیگری 
هم تالش کند. نوع آموزش به شیوه ای است که هنرجو 
مقلد بار می آید و وقتی مقلد بار می آید به خودش جرات 
نمی دهد که فضاهای دیگر را دریابد و تجربه کند؛ چون 
شکل تدریس او را اینگونه بار آورده است. بعد هم که 
استاد می شود و می بیند اعتباری پیدا کرده و برایش 
»استاد استاد« می کنند، جرات نمی کند خطر کند و 
وارد فضای جدیدی شــود، مبادا که از مقام استادی 
نزول کند. به قول شاملو که می گوید: »به اندیشیدن 
خطر مکن/ روزگار غریبی است، نازنین«، انگار اینها 
هم نمی خواهند به مطالعه کردن و فضای نو و... خطر 
کنند. اصال منظورم این نیست که نقاشیخط کار کنند. 
شبهه نشود. تغییر در همان فضای کالسیک را عرض 
می کنم. در همان فضای سیاه وســفید خوشنویسی 
کالسیک می شود هزار جور کار متفاوت کرد. الزمه اش 
این است که خوشنویس از دانش بصری، دانش ادبی 
و دانش گرافیک و نقاشی بهره مند باشد، جهان معاصر 
را بشناسد و تاریخ هنر بداند تا بتواند در همان فضای 
خوشنویسی کالسیک رفتار متفاوتی کند. جامعه هم 
وقتی می بیند که خوشنویسی تغییری نمی کند، فکر 
می کند خوشنویسی تکراری است و همه دارند شبیه 
هم کار می کنند. طبیعتا جامعه متخصص نیست و 

بین آثار خوشنویسان مختلف فرقی نمی گذارد.
فکر می کنید تعــداد عالقه مندان به 
خوشنویسی در گذشته بیشتر بود یا امروز هم 
خوشنویسی در میان نسل جدید همچنان خواهان 

دارد؟ 
به نظرم، در قیاس با گذشــته، میزان عالقه مندی به 
خوشنویسی بیشتر و بهتر است. من خودم در دانشگاه 
گرافیک خوانده ام و گرافیک هــم تدریس می کنم. 
من به دانشــجویانم تأکید می کنم چون شــما کار 
گرافیک می کنید و طراحی حروف انجام می دهید، 
باید خوشنویســی را بشناســید. مواجهه ما با خط 
مثل مواجهه فرنگی ها نیســت. مواجهه آنها با خط 
مواجهه ای کامالً کاربردی است؛ یعنی می خواهند پیام 
را برسانند؛ مثال خیابان فالن یا فروشگاه بهمان. ما در 
خوشنویسی نمی توانیم این کار را بکنیم. خوشنویسی 
برای ما ایرانی ها فضلیت اســت و بعد می شود بخش 
کاربردی و پیام رســانی. برای همین به دانشجویانم 
می گویم اگر می خواهید وارد تایپوگرافی و طراحی 
فونت شــوید، باید انواع خط در خوشنویسیـ  ثلث، 
نستعلیق، کوفی و...ـ  را بشناسید. شناخت این خط ها 
هم فقط منوط به دیدن شــان نیست. باید کار کنید 
تا جوهر خط را دریابید. به همین دلیل فکر می کنم 

پیش بیاید که بین خوشنویســی با دســت و 
خوشنویسی با فونت کامپیوتری چه فرقی وجود 

دارد؟
سؤال خیلی خوبی است. خوشنویسی 2وجه دارد؛ یکی 
وجه کاربردی و یکی وجه هنری و زیبایی شناختی. 
در گذشته، استعدادهایی که می توانستند در فضای 
هنری خوشنویسی مثمرثمر باشند، در فضای کاربردی 
هــم کار می کردند. تابلو می نوشــتند، کارت ویزیت 
می نوشتند، کتابت می کردند. االن خوشبختانه با وجود 
کامپیوتر این وجه کاربردی مرتفع شده است. این اتفاق 
به وجه زیبایی شناختی خوشنویسی عیار و ارزشی داده 
است؛ یعنی دیگر خوشنویسی دم دستی نیست و یک 
خوشنویس قابل نمی آید بنویسد مثال »حراج پوشاک 
بچه«. همچنین باعث شده که بخش زیبایی شناختی 
خوشنویسی بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد. در وجه 
کاربردی فقط می خواهیم پیام را برســانیم و خطی 
مثل خط نستعلیق که حس وحال نوستالژیک برای 
مخاطب دارد، فضای نوســتالژیک برای انتقال پیام 
می سازد اما وجه زیبایی شناختی با احساس هنرمند 
عجین می شود؛ احساس یک لحظه خاص، یعنی استاد 
امیرخانی خط چلیپایی می نویسد در یک لحظه خاص 
و با یک احساس خاص و فردا همان عبارت را با همان 
ترکیب بندی با احساس متفاوتی می نویسد که از لحظه 
دیگری می آید و نتیجه چیز دیگری می شود. بنابراین 
خط از احوالی برخوردار است. حاال هرچه بیشتر خط را 
بشناسید، بیشتر آن احوال را درک خواهید کرد. برای 
همین است که کار دست هنوز زیباست. مثل تفاوت 
میان فرش دستی و فرش ماشینی است. از نگاه من، 
کامپیوتر خیلی به خوشنویسی کمک کرده و به آن 
اعتبار داده است. من خوشنویس نوعی، در قدیم باید 
تابلوی سردر و پارچه و دیوار می نوشتم که هم دستم 
خراب می شد و هم مردم می گفتند خوشنویس قابل 
چرا هم این کارها را می کند و هم آن کارهای فاخر را؟ 
اما االن اینها از هم جدا شده است. حاال هر خوشنویسی 
که فن و تکنیکش بیشــتر با احساسش عجین شده 
باشد، بیشتر به وجه هنری و زیبایی شناختی نزدیک 
می شود؛ مثل اســتاد امیرخانی، مثل استاد خروش، 

مثل استاد اخوین.
جایی می خواندم که خط صورت معنی 
است. هرچه معنایی عمیق تر باشد، الزم است که 
صورتش هم زیباتر باشد. برای همین هم هست که 
خوشنویس سعی می کند، مفاهیم عالیه را آنقدر 
زیبا بنویسد. بیشتر خوشنویسان از ادبیات کهن 
ما در نوشتن بهره می گیرند، ولی فکر نمی کنید 
الزم است سراغ مفاهیم و معانی مدرن و به روزتر 
رفت و کمی از ادبیات سنتی فاصله گرفت؟ انگار 
هرقدر هم خوشنویس دســت توانایی داشته 
باشــد، هنوز آنچه می نویسد به نوعی به هنرش 

ارجحیت دارد.
گنجینه ادبی ما آنقدر فاخر و پر بار است که هر چقدر 
تکرار کنیم چیزی از دســت نمی دهیــم بلکه مدام 
به دســت هم می آوریم. درک حافظ در 20سالگی با 
30سالگی با 40سالگی کامال فرق دارد. ادبیات کهن 
ما فاخر است و بحثی در آن نیست؛ ولی خوشنویس ها 
می توانند شعر نو یا نثر بنویسند. اتفاقا یک بار با استاد 
ع. پاشایی، مترجم متبحر، صحبت می کردیم. ایشان 
می گفتند چرا نثر نمی نویسید؟ اغلب خوشنویسان 
فقط می خواهند خطی که می نویسند خوب دربیاید 
و از خــود متن غافل می شــوند. من خیلــی به آن 
تطابق صورت و معنا در خوشنویســی قائل نیستم. 
من خوشــنویس می توانم با خط خــوش یک چیز 
پرت بنویسم، ولی چشم و گوش ما به متن فاخر در 
خوشنویسی عادت کرده است. می شود شعر نو نوشت. 
می توان متن های فلســفی کوتاه پرمعنا نوشت. این 

همان خطر نکردن خوشنویس هاست که قبال گفتم.
ســؤال آخر که شــاید بایــد اول 

می پرسیدم؛ تعریف خوشنویسی از نگاه شما؟ 
خوشنویســی غیر از خوش نوشتن یعنی خط را 
با درون آمیختن و در احســاس غوطه ور کردن 
و از سرانگشــت بیرون آمدن. خوشنویسی واقعا 
هنر عجیب وغریبی اســت. خوشنویسی لحظه 
به لحظه، نو به نو می شــود؛ البته به شرطی که 
مراتبش طی شود. به شــرطی که درونت پاک 
باشــد تا تمام وجــودت را بگــذاری روی خط. 
الزمه اش این اســت که بخل و حســد و کینه 
نداشــته باشــی و به ذهن مجال دهی که تمام 

تمرکزش را روی خط بگذارد.

در فضــای سیاه وســفید خوشنویســی 
کالسیک می شود هزار جور کار متفاوت 
کرد. الزمه اش این است که خوشنویس 
از دانــش بصــری، دانش ادبــی و دانش 
گرافیک و نقاشی بهره مند باشد، جهان 
معاصــر را بشناســد و تاریــخ هنــر بداند 
تا بتوانــد در همان فضای خوشنویســی 

کالسیک رفتار متفاوتی کند
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